
Iselfors- Resna Bvsderåd

Protokoll fiirt vid styrelsemöte 14 Jroni}Ol7

Plats:Biblioteket
Närvarande: Lena Eriksson, Sara Eriksson, Marie Pettersson, Anna Vilidu,Ronny Ehsleben, Åsa
Ald6n, Tommy Brakel, Eva Hagstr<im Öberg

1. Mötets öppnande
Ordftirande ÅsaAldön hälsade de niirvarande välkomna och inledde mötet och hälsade

kvällens gäster välkomna Krister och Carl-Johan.

2. Val av protokolljusterare
Eva Hagberg Öberg utsågs att tillsammans med mötesordfiirande justera kvällens protokoll.

3. Ekonomisk rapport
Marie Pettersson redogjorde ftir de likvida tillgangarnaper 2017-A6-14 enligt ftljande:

Kassa: 2.999:-
Plusgiro 159.652,47i

Motordagen gick bra, intiikter ca 76.000 :- , utgifter ca 18.000 :-, men detta iir inte f;irdigt
ännu.

4. Brottsamverkan
Krister var på besök och pratade om trygghet mot brott. Diskussion hur det ser ut med brott
och vad polisen lägger ftir resurser.
Det har varit inbrott i stallet i Basnäs ft)r en tid sedan.

Krister presenterar ett ftirslag att man skulle kunna utveckla en app i telefon, dator,platta,
diir det finns 3 olika lägen- t.ex behöver hjälp akut, eller information eller håll koll på
misståinkt.
Krister har pratat med en v?in som jobbar med data.
Man skulle då kunna testa appen i Igelfors/Regna och Björkvik.
Krister ska ta upp detta senare i år med såikerhetssamordnaren på kommunen.
Detta kan även kopplas ihop med grannsamverkan.
Enligt forskning hjälper inte endast grannsamverkan.
Tills detta kan vara i drift så kan man ex göra en maillista till varandra som man kan maila
vid hiindelser. Krister kommer att jobba vidare med detta. Han vill göra en pilotstudie som
kommer att kosta ca 50 tusen, hoppas på att kommunen står för detta. Han ska tala med
Katrineholm och Finspang. Krister kommer åter på mötet i Augusti.
Kan även prata med Line Alm eller folkungaland.
Tommy kommer med forslag att det vore bra att utveckla appen där ambulans och brandkår
kan vara med.
Tips om säkerhet: kamera på sin tomt, bom.
Diskussion om vi ska bjuda in någon som pratar om tips på siikerhet ex låinsftirsäkringar,
vaktbolag.
Krister har fullt stöd fran styrelsen.
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5. Skolan
Det iir rörigf på skolan.De har delat rasterna så F-3 har fiir sig och 4-5 ftir sig. Dessa åtgärder
itr wdtagna av rektorn.
Fixa ett fträldramöte vore bra, Eva kallar till ett möte med ftiräldrar.
Fler rastvakler kanske skulle behövas om någon ftirälder ibland har tid.

6. Ekeho/bastun
Eftersom ingen kom på ftirra städdagen så best?immer vi en ny tid söndag 18/6 kl 16.00.

Det behövs läggas trall i bastun så det inte dras in så ycket skräp.
Köpa olja + material till golv ska göras. Rohnny pratar medAnders ang staget på bryggan.
Levande ljus glöms kvar ibland i bastun, ftirslag att köpa battenlampa.
Man har hittat hästhinder i Gnesta.
Kolla om det gåx att vara medlem i Ridsportftrbundet-Lena kollar upp detta.

Tommy kollar hur ftirsiikringama ser ut med Låinsftirsäkringar.

7. Politik
Åsa visar brevet som skall skickas in. Gör vissa justeringar.

Line Alm håller på med landsbyggdsprogrammet.

8. Hjärtstartaren
Offert på el att koppla in skåpet- Anna pratar med elektriker.
Victor får beställa det som behövs bytas på hjåirtstartaren.

9. Bygdebladet
Skicka underlag till Anders. Marie kollar med Åke om dator. Åsa skriver om Motordagen
oeh mailarAnders.

10. Övrigt
Blev ingen loppis i helgen p.g.a regn gör nltt ftirsök den 1716, vid regn stiills det in.
Vi behöver göra iordning i Biblioteket , skrivbord ska flynas och mer hyllor till böcker. Vi
ses den 1916ld.l7 och gör iordning i Bibliotket.
Eventuellt iir det några som Zir intresserade av att starta en glassfabrik i lokalen bredvid
affiiren, som då åir tanken att sälja glass till restauranger. Kicka och Lulli kan då ev sälja
glass och ha något samarbete.
Tveksamt om det blir Igelforsmarken, men Regna marken ir den26l8.
Simskolan börjar den 1916 kl 16.00 - Anna tar med sig lappar och delar ut.
Nästa möte är den23/8.

Mötesordftirande förklarade därmed kvällens möte lor avslutat.
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Vid protokollet:

Justerat:

Åsa Ald6n Eva Hagström Öberg

Anna Vilidu


