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Protokoll fiirt vid styrelsemöte l0 e Oktotrer 2018

Plats:Biblioteket
Närvarande: Åsa Alddn, Anna Vilidu,Ronny Ehsleben, Sara Eriksson,Marie Pettersson,Ingela
Billström

1. Mötets öppnande
ÄsaAlddn hälsade de niirvarande välkomna och inledde mötet.

2. Val av protokolljusterare
Marie Pettersson utsågs att tillsammans med mötesordftrande justera kvällens protokoll.

3. Ekonomi
Marie redogjorde ftir de likvida tillgangarna per 2018-10-10 som var foljande:
Kassa 3 19 : -, P g; 20 1,3 54,20 i-

4. Ekebo
Vet inte riktigt hur det gick på städdagen som var, ingen av de niirvarande på mötet deltog.

5. Busskuren
Allt tir helt klart nu, behövdes inget bygglov. Ronny beställer busskuren med montering.
Totalt 27.500 monterat och klart. Sedan behöver den målas.

6. Skolan
En grupp på ca 10 ftiräldrar har bildats flor att jobba ftir skolans framtid. Vi har haft ett möte.
Bjuda in politiker har vi pratat om, den nya liiraren åir bra fast hon iir outbildad, önskar att
hon fär vara kvar.

7. Idrottsfiireningen
Det har kommit mail franAlice angående marknadsfiiring av bruksgården. Hon kan tiinka
sig hjåilpa till att starta en Facebook sida ftir bruksgården. Ingela tar med sig denna fråga till
idrottsftireningens styrelsemöte i November.
Bruksgården måste marknadsftiras mer. Samarbeta med byarådet med olika aktiviteter.
Det finns inte mycket pengff i idrottsforeningen just nu, oroliga om de klarar vintern.

8. Fiber
Kommer att komma erbjudande niista år, det kommer dock vara lite högre pris åin IP-only.

9. HLR kurs
Victor har skrivit ftirslag på datum 24110 och2T llA,Anders gör inbjudan till detta och sätter
upp i affiiren.

10. Förstärkt medmänniska
Ca 10 personer har anmält sig till detta.
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LL. Julmarknaden
24111. är det julmarknad och det finns platser kvar.

12. Bygdebtad
Vi vill göra ett bygdeblad som kommer ut i Januari med inbetalningskort, fortsätta skriva
historia om bruket,Bruksgården,aftiren. Se vilka som har information om bygden ftirslag
om vilka som vet mycket åir: Sören,Elvert,Enar. Åsa tar kontakt med några.

13. Motordagsfest
Fest ftir alla deltagare,Åsa pratar med Malena.

14. Övrigt
Marie Önskar en biirbar dator med ett enklare bokforingsprogram.
Tommy fixar budget.
Nästa möte 14111 i Ekebo.

Mötesordftirande forklarade dåirmed kvällens möte ftir avslutat.

Vid protokollet:

Anna Vilidu

.Iusterat:

Åsa Åld6n Marie Pettersson


