
Iselfors- Resna Bvsderåd

Protokoll fiirt vid styrelsemöte 8e November 2017

Plats:Biblioteket
Närvarande: Marie Pettersson, Anna Vilidu, Åsa Ald6n, Tommy Brakel,Ronny Ehsleben,Lena

Eriksson

1. Mötets öppnande
Ordforande ÅsaAlddn hiilsade de nåirvarande välkomna och inledde mötet.

2. Val av protokolljusterare
Tommy Brakel utsågs att tillsammans med mötesordftirande justera kvällens protokoll.

3. Ekonomi
Marie Pettersson redogjorde ft)r de likvida tiltgangarna per 2Al7-11-08 enligt ftiljande:

Kassa: 22.451
Plusgiro 150.503,27

4. HLR- kurs
Ronny har pratatmed Victor Hallströms far Thomas ang att få in en budget for kurser. Victor

var med på mötet en stund. Victor ska liimna in kostnader ftir HLR kurs, hur många

timmar,materialkostnad.
6 personer vid varje tillfiille itrlagom attha, kurs vid 5 tillftillen, så tolat 30 personer.

Victor mailar Ingela.
Om det ar nägrasom iir intresserade av attvara CIP:are skicka namn till Victor Hallström.

Krav är någorlunda ffsik.
Även om det finns några som iir intresserade av att vara FIP:are hör av er till Victor.

5. Hjärtstarten
Är inte klar ännu, Anna ft)rsökt att nå Ronny på caverion, Testar igen.

6. Politisk information
Tommy har protokoll från komunfirllämäktige. Hanberiittar att det gär ett rykte om att

politikerna har satt griinsen om fiberdragningen.Tommy uppmatar alla att göra en

intresseanmåilan ftir fi ber.

Ingela deltog inte på kvällens möte men hade mailat ang fibret:Gällande bredbandet så är

kommunen ansvarig for att hela kommunen ska fä bredband. Finns krav från regering på att

kommunerna ska tillhandahålla med 95 % bredband innan2020.
Kartan över var IPonly ska gräva har man giort på kommunen det är nog rätt. Men det iir inte

uppgjort att Regna ska bli utan bredband utan det kommer finet att gräva och om man läser kartan så

ser det ut som det är det steg de kommer aff ta efter Hävla.

Vi måste kolla niir kallelser ftir fullmåiktige möten kommer och vad som ska tas upp om det

är något som berör oss.

7. Bygdebladet
Anders saknar verksamhetsberättelse,mula honom detta.



. Igefiors- Regna Bygderåd

8. Julmarknaden
Det är nästan fullt inne. Det iir 2 nya hantverkare, men annars de vanliga.Vi siljer grillad
korv ute.
Lägga ut info på Facebook. Infoblad delas ut fiir att sätta på anslagstavlor.

9. Valberedning
Åsa kontaktar Valberedare Conny Karlsson och Jan Gustavsson.
Avgå/omval: Lena,Marie,Ev4line, Anna
Jan Gustavssorr: omval
Revisor Enas:omval
Vill man inte vara kvar [ir det viktiE att deklarera det.

10. Övrigt
Kommunen har varit i kontakt med Putte om klubblokalen ang att ha del av
ftirskoleverksamhet diir. Putte var inte så ftirtjust i den iddn.
Eva har städat bastun , mycket Srsigt. Om du kommer till bastun och det är smutsigt så

ftirsök ta reda på vem som bokat innan.
Stiinga ner bastun ftir att nägra inte städar vill vi inte.
Åsa har inte hört något om hjiilpappen, men Tommy vill se testversionen. Åsa mailar och
eftersöker den.
Tommy har fätt medlemsregistret.
Göra en inbjudan ti1l fusmötet och skriva att betalning ft)r medlemsavgiften skall vara oss

tillhanda innan mötet.
Nåista möte den 6/l2,skinksmörgås serveras.
Möten 2:a Onsdagen varje månad under fu 2018.

Mötesordförande fiirklarade dlirmed kvällens möte för avslutat.

Vid protokollet:

Anna Vilidu

.Iusterat:

Åsa Ald6n Tommy Brakel


