
Iselfors- Resna Bvsderåd

Protokoll fiirt vid styrelsemöte 1I e April 2018

Plats:Biblioteket
Närvarande: ÅsaAld6n, Anna Vilidu,Ingela Billström,Sara Eriksson, Ronny Ehsleben,Tommy
Brakel,Line Enocksson, Marie Pettersson

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

2. Val av protokolljusterare
Tommy Brakel utsågs att tillsammans med mötesordforande justera kvtillens protokoll.

3. Ekonomi
Marie redogiorde fiir de likvida tillgangama per 2018-04-11
Kassa 597 3,65, P g; 172.242,77
Det har kommit in medlemsavgifter pä 12.200l«.
Åsa och Ingela fuller i ansökan om bygdepeng.

4. Skolan
Eva,Anna och Sara har varit på möte med nya Rektorn Ingalill. Det kåindes bra med nya
rektom. Skulle bjuda in till skolråd ftlr ftiräldrarna.

5. Busskur
Rohnny har fåu ritningar och ska söka bygglov. Alla iir possitiva till busskuren.

Ska skicka in till vägverket också.

6. HLR
Ingela viintar på priskostnad ftir appen/HlR kurs ftir att skicka till folkungaland.
Line kontaktar Victor Hallström och pratar med honom om HLR kurs.

7. Biblioteket
Ungdomar lanar biblioteket fiir altLana. De har slarvats med städ.

Det måste vara en vuxen som är ansvarig.
Marie skriver ett avtal och städlista och pratar med Kicka.
En vuxen måste skriva på avtalet när man hiimtar nyckel i affiiren.
Marie fixar så det finns ståidsaker.

8. Motordagen
De jobbar på med planering.Möte på tisdag. Det finns planer på att gdlla vid Igelfors IF i år.

Motordagens hemsida iir nedlagd,Marie kollar upp.
Om vi skulle ta hjälp av Totalmedia med hemsidan skulle det kosta 10.000 * moms.
Tommy kollar medAnna som fixat med Igelfors/Regnas hemsida.

Kommunen tar kostnaden ftir vältbil.



9. Ovrigt
Kommunen har haft möten på alla orter ang översiktsplanen. Kommunen har som mål att

uttöka invänarar1talet med 8000 invanare till är 2035, då kommer det behövas fler bostäder,

skolor mm, diirav ser man över översiktsplanen'

En påminnelse om att närtrafiken finns.
Vi pratade om att göra en inventering av foretag i bygden.

Mail fran bygdegården i Ekebo med foljande info:
Städdag 2l.a apnl kl . 1 0.00
Bakluckeloppis 12e maj 12.00-15.00

Mötesordförande ftirklarade diirmed kvällens möte lor avslutat.

Vid protokollet:

.Iusterat:

Åsa Ald6n Tommy Brakel

Anna Vilidu


