
Iselfors- Resna Bvsderåd

Protokoll fiirt vid styrelsemöte 14 e Mars 2018

Plats:Biblioteket
Närvarande: ÅsaAlddn, AnnaVilidu,Ingela Billström,Sara Eriksson, Ronny Ehsleben,Tommy
Brakel,Line Enocksson, valberedningen Conny

1. Mötets öppnande
Ordftirande ÅsaAlddn hälsade de nilrvarande välkomna och inledde mötet.

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

3. Ekonomi
Kassa 6.83 4, P g; 164.825,27 .

Vi har missat intiikler (medlemsavgifter fran fiirra året for att inget inbetalningskort gick ut).
Bygdepeng for 2017 var har den tagit vägen? Ingela sa att hon har skickat in ft)r det
tillsammans med ett kvitto.lngela och Marie kollar upp detta.

4. Förberedelse fiir årsmötet
Åsa visar verksamhetsberättelsen, några justeringar måste göras. Åsa fixar det och mailar ut.
Vi måste ftirsöka få in fler yngre till styrelsen, gåima folk med bam på ftirskola/skola.
Omval ftir: Anna, Ev4line,Marie,Lena.
Marie skriver ut verksamhetsberättelse och balansriikning + budget.
Åsa fixar dagordning till årsmötet.
Marie läser upp budgeten på årsmötet.

lnbjudan till fusmötet iir uppsatta på anslagstavlor och utdelade i vissa områden tillsammans
med inbetalningskort.
Tommy tar kontakt med Marie ftir att ffi veta var inbetalningskorten och inbjudan finns så

ciet t<an cleias ut i övriga omräden. lommy kontaktar Rohnny och Sara.

Rohnny kör sin rundq Tommy kör Regna. Sara kollar med Örjan och Elisabeth om de kör
sin runda.
Tommy skickar ut ny budget, där det budgeteras för busskuren och bidrag till
'r I^lL^--og*^-Äo-
r 4rvvr öor rr uruvu.

Ingalill gör soppa till årsmötet.

5. Skolan
Eva Hagström har bokat möte med nya rektorn ftir Björke skola.
Mötet äger rum den 1014 kl.11.45 i matsalen i Björke skola, med gemensam lunch, nägra
ftiräldrar har anmält att de kan närvara. De ska då berätta lite historik om skolan mm.
Rektorn har åinnu inte fatt någon budget lor skolan.
Det åir extra kommunövergripande skolråd den27e mars kl 18.00,4nna kollar med andra om
någon skall gå, Anna ska gå på mötet.
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6. Busskur
Rohnny håller på att kolla upp om bygglov behövs for busskuren.

7. HLR
Ingela har skickat in ansökan fiir microbidrag for HLR.

8. Bastun
Om det inte städas i bastun så är det viktigt att man hör av sig omgående.

Stegen måste alltid tas upp efter sig.

9. Hemsidan
Anna uppdtarerar hemsidan nåir hon får in något material. Uppdatera styrelsen med namn

och telefonnummer/mailadresser.

10. Övrigt
Kommunen bjuder in till utvecklingsdialog ftir att bla diskutera den nya översiktplanen man

håller på att ta fram. Den 10e April kl 18-20.30 i Betel har man nöjlighet attttäffapolitiker.
Anmälan görs via kommunens hemsida.
Igelfors IF undrar om bygderådet vill vara med och bidra till valborgsfirandet.

Vi best?immer att då både bidra till Igelfors IF och Regnabygdegårdsftirening med 2000 kr
var.
Till övriga dagordningar åindrar vi att man alltid gfu igenom foregående protokoll. Samt att

protokollet bifogas med kallelsen.
Motordagen äger rum den 19e maj.

Mötesordförande ftirklarade därmed kviillens möte ftir avslutat.

Vid protokollet:

Anna Vilidu

Justerat:

Åsa Ald6n Tommy Brakel


