
Iselfors- Rssrrtt Bvsderåd

Protokoll fört vid styrelsemöte 11 c Oktober 2017

Plats:Biblioteket
Närvarande: Marie Pettersson, AnnaVilidu, ÅsaAldön, Tommy Brakel,Ronny Ehsleben,Ingela
Billström

1. Mötets öppnande
Ordfiirande Åsa Alddn hälsade de närvarande välkomna och inledde mötet.

2, Val av protokolljusterare
Ingela Billström utsågs att tillsammans med mötesordforande justera kvällens protokoll.

3. Ekonomi
Marie Pettersson redogjorde fiir de likvida tillgångarna per 2017-10-i 1 enligt filjande:
Kassa: 22.451
Plusgiro 150.5A4,77

4. Hjälpappen
Christer var på besök och informerade om den tilltänkta appen som man kan anviinda vid sjukdom,
pågående brott, eller information om att man har sett något. Den ska vara enkel så att alla kan
anvåinda den.
Christer har fiirsökt att prata med kommunsiikerhetschefen.
De ska lämna offert till kommunen.
Christer ska träffa de ansvariga ganska snart. Han behöver veta vad konsulten ska ha for att ta {iam
en proto§p.
Björkvik i Katrineholms kommun är intresserade också.
Christer frågar om Bygderådet kan vara inffesserade av att bidra med bidrag.
Ingela informerar att man kanske kan söka bidrag till detta fran Foklungaland.

5. Hjärtstarten
År på gång. Ronny från Caverion har varit ddr , men något behövdes kompletteras, skulle beställa
och återkomma.

6. Ridbanan
De har hittat hinder som de ska köpa fiir 4.500, ska hämta dessa.

7. Politiskinformation
Ingela informerade om infrastrukturen kring IT 2017-2AZA.
Måiet ar att91o/o av alla hushåll ska ha möjlighet att ansluta sig till fiber år 202A.

Ingela visade en karta där det iir planerat fiir kommunen.
Det finns ett dokument om detta att läsa mer om man iir intresserad.
Kommunfullmäkliges sammanträden iir öppna ör allmåinheten.
Tommy ställer frågan hur vi kan bevaka de politiska besluten. Där kan vi 6rsöka ha en kontakt med
LinaAlm med beslut som rör oss.

Ingela Kollar med Stefan Carlsson med planen ffir lorskolan i Igelfors då det iir fullt där.

8. Medlemsavgiften
Vi ska skicka ut inbetalningskort, men slutbetalning i Januari.



Igtlllrrs- Regnu Bvgderåd

Göra ett enkelt A4 papper- Åsa gör detta.Marie beställer avier.

?. Bygdebladet
År inte klart. Finns inte tillräckligt med underlag.
Åsa skriver om lp-only och Räddningstjåinsten.
Presentation av alla i styreisen, ålder ,vad man jobbar med, vad man vill med bygderådet.

10. Övrigt
Diskussion om att ordn en kurs med hjiirt och lungräddning Rohnny pratar med Victor Hallsköm
kring detta.Det går att söka 22.000 från folkungaland till speciella projekt.
Julmarknaden , det iir få som anmiilt sig till denna.Har någon fiirslag på något?
Victor Hallström hat pratat med personer som kan tänkas sig gå utbildning till FIP.
Åsa fick svar av Peter Kindblom angående att de kommer au ha någon,.tUitOrring/info om brand for
skolan.
Anna kontaktar Rektom kring detta.
Anna informerar lite om det kommunala skolrådet.

Mötesordfiirande forklarade diirmed kvällens möte for avslutat.

Vid nrotokollet i1' OK^*-*\'"-/-\'---
Anna Yilidu

Justerat: lh',qrlo'?.,''i'l.-z
Åsa Åld6n Ingela Billström


