
IgeWors- Regna Bvgderåd

Protokoll fiirt vid styrelsemö te 22a Augusti 20 1 8

Plats:Biblioteket
Närvarande: Åsa Aldön, Anna Vilidu,Ingela Billström,Ronny Ehsleben,Tommy Brakel, Lena

Eriksson, Eva Hagström Öberg,Lulli (fran affiiren)

1. Mötets öppnande
Ordforande ÅsaAld6n hälsade de

2. Yal av protokolljusterare

näiruarande välkomna och inledde mötet.

Ingela Billström utsågs att tillsammans

3. Lanthandelnsdag&Auktion

med mötesordfiirande j ustera kvällens protokoll.

Lulli fran affiiren berättade om Lanthandelns dag som iir lördagen denl5l9 kl 10.00.Det är

ett projekt via folkungaland. En projektgrupp har gjort en bok ftir barn som troligen delas ut

i skolan.
Det kommer finnas möjlighet fÖr Bygderådet , Röda

korset,Idrottsforeningen,Hembygdsfiireningen att marknadsftira sig vid detta tillftille.
Kommer attvaratipJpromenad, trollkarl, godisregn och lotteri. Kaffe och korv bjuds det på.

Lulli undrar om någon kan hjä1patill med korv servering. Åsa,Anna,Rohnny och Lena kan

hjäIpa till.
§**u dag kommer det även vara auktion som anordnas av Idrottsfiireningen nere på

portverkstan.
Det iir inliimning 2 söndagar.

Lena fixar en fiirslagslåda som vi kan ha på Lanthandelnsdag.

Affisch om mötena fixas.
Uppdatera broschyren om lgelfors/Regna. Vi beslutar att Eva och Tommy tittar igenom och

kontaktar Anna och hör om hon kan göra en-

Ekonomi
Marie hade mailat rapporteq de likvida tillgangama per 2018-08-22var:
Kassa ca60.944-, Pg; 157.905:-

Vi har gott om pengar nu.

Lena tog upp att några herrar i Igelfors önskar tennisbana här (det fims en i Högsjö

informerade Eva om som är gratis att anvåinda)

Folk ffir giima komma med önskemål om vad vi ska satsa på i bygden.

5. Ekebo
Ibland är detfilmkvällar dar manäven kan atamat till självkostnadspris.

28191d.19.00 kommer det vara e,ttJazzhand som spelar.

Ridbanan
Måste fixa belysningen dit. Tommy ska ringa Elektriker.

Busskur
Ronny har skickat in ftir bygglov. Åsa har lappen lor att skicka in om bygdepeng.

Skolan
Det ar nya chefer i organisationen och det iir svårt med larure till skolan. Den nya lataren d'r

inte behörig.
Vi måste ftirsöka få in fler fiiråildrar som 2ir engagerade.

6.

7.

8.



I s elfo rs- Resna Bvs de råd

Det tir gemensamt ftiräldramöte på skolan den 28e.Då ska vi ta upp och fråga om några kan
tiinka sig bilda en grupp som jobbar for skolans framtid och ?ir verksamma med bygderådet.
Rörigt på biblioteket, kolla med ftirskolar/skolan om böckerna så de Lägger tillbaka dem.

9. Fiber
Vägftireningen har haft årsmöte och haft kontakt med ip-only, kontraktet går ut i Januari.
Finet kommer dra fran Hävla till Igelfors.

10. Räddningstjänsten
Vi har ffitt ut information från räddningstjtinsten om fiirstiirkt medmiinniska, se separat info.
Fråga om Viktor kan vara sammankallande.

11. Övrigt
Frågan om ungdomar får Lana i lokalen.
Vi beslutar att vi ska stiida upp ordentligt torsdag den 30i8 kl 17.30 innan lokalen lånas ftir
detla, och sedan skall nyckel finnas hos ;aftiren,Marie,Åsa,Lena.
Nyckeln hiimtas och l?imnas alltid av ev vuxen och ser till att det iir städat.
Arura frågar Vivi ochAdelina om de vill hjeilpa till i biblioteket.
Vi hoppar över att skriva avtal utan ser hur detta fungerar.
Åsa gör ett ståidschema.
Tommy gör en skylt med nufllmer till dem som har nycklar som ska sitta utanftir så man kan
ringa och beståimma tid fiir atthiirntanyckel.
Vi beslutar att ha mötet varannan gang i Igelfors/Regna
l2l9 Ekebo I 0/1 0 Igelfors, I 4ll 1 Ekeb o l2l 12 Igelfors.

Mötesordflorande lorkiarade därmed kvällens möte ftir avslutat.
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Justerat:

Åsa Ald6n Ingela Billström


