
IgeWors- Regna Bltgderåd

Protokoll fiirt vid styrelsemöte 14 e November 20LB

Plats: Ekebo
Närvarande: ÅsaAld6n, AnnaVilidu,Ronny Ehsleben, Sara Eriksson,Lena Eriksson,lngela
Billström,Tommy Brakel,Eva Hagström, Vanja på besök

1. Mötets öppnande
ÅsaAld6n hiilsade de nåirvarande välkomna och inledde mötet.

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

3. Ekonomi
Marie hade mailat info fiir de likvida tillgangama per 2018-11-14 som var ftiljande:

Kassa 8980:-, P g; 210.483 -

4. Julmarknad
Vanja informerar om Julmarknaden.
24lll- kl 10.00. Finns plats inne i Betel. Fråga dem som röker fisk,lngela frågar dem.

Vill ha en gemensam annons med Bygderådet.
UtdeLring av affischer, Anna lägger ut på FB.

5. Bygdeblad
fryct<s i Januari, skickas ut i början av Februari + inbjudan tillfusmötet l3l3-19. Bjuda in
politiker.

6. Bastun
Behövs städas innan vintem, Eva har ståidat inne. Fixa stegen, Eva och Tommy hjälps åt.

7. Ridbanan
Det rids inte jåitte mycket nu. Belysningen : Tommy har pratat med Janne och ska ffi sakema

och bestiilla en elektriker, innan vintern skall detta vara klart.
Marken behövs fixas till.

8. Busskuren
Är t<lar och star på fabriken. Den kommer till helgen och iir det några som kan måla den får

vi möjlighet att göra det inne hos dem annars fär vi göra det i vår.

9. Skolan
Bamen har inte hemkunskap.Varit kommunalt skolråd.

10. Politisk information
Ingela sitter inte kvar i kommunstyrelsen, endast som ersättare. Inget iir klart ännu.

De sitter kvar Januari ut.
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11. Motordagen/festen
1gl1-lg är det fest ft)r alla som hjälpt till på motordagen på Bruksgarden, det kommer att

komma ut info om arrmälan.

Motordagen blir den 18/5-19 då kommer Lasse Stefanz till Hasselbacken.

12. Övrigt
Görain mail lista på medlemmar- vi kan sätta upp en lapp i afftiren dåir folk kan skriva upp

sin mail samt kolla med Marie.
 lly:Mötepå kommunhuset, Åsa anmäler: Anna, Ingel4 Rohnny,Eva, Åsa ev Tommy.

Avslutning i Igelfors med skinksmörgas, Marie fixar.
Maria Leijon hade hört av sig, hon ville ev komma på ett möte och prata Åsa frågar henne.

Lenafrxar soppa till fusmötet.
Nästa möte 9/1-19
Ingela tog upp om Bygderådet kan sponsra om Idrottsfiireningens redskap på gymmet går

sönder. De kan återkomma med pris på vad de skulle kosta.

Mötesordforande forklarade därmed kvällens möte för avslutat.

Vid protokollet:

Anna Vilidu

Justerat:

Åsa Ald6n Tommy Brakel


