
Iselfors- Resna Bvsderåd

Protokoll fiirt vid styrelsemöte 9 e januari 2019

Plats:Ekebo
Närvarande: ÅsaAlddn, Anna Vilidu,Ronny Ehsleben, Sara Eriksson, Marie Pettersson, Eva
Hagström,besök av Maria Leijon.

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

2. Val av protokolljusterare
Rohnny Ehsleben utsågs att tillsammans med mötesordftirande justera kvällens protokoll.

3. Ekonomi
8.629:- i kassan ,PG 162.649,52:-
Kolla med Tommy om han fixar budget.
Marie önskar dator med bokfiiringsprogram. Marie mailar Tommy och kollar om han kan
vara behjälplig.

4. Ridbanan
Maria Var inbjuden fiir att prata om ridbanan. Hon tycker att underlaget på ridbanan iir fiir
hård och undrar vad planen iir ör detta och pratar om att hon kan ffi dit folk som kanske vill
rida men då maste banan vara bättre annars kan hon inte presentera banan. Maria undrade
om hinder finns och det finns det. Ta in pris på vad det skulle kosta aff göra i ordning
ridbanan med sand och belysning. Tommy fxar detta. Skulle Maria vara intresserad av att
nyttja ridbanan lor sin verksamhet så måste det skrivas ett avtal om pris mm.

5. Bygdebladet
Alla som ska fixa material till Bygdebladet måste göra detta innan 15/l,mailaAnders.

6. Bastun
Stegen hade frusit fast igen, men den iir upptagen,måste tas upp niir den anviinds.

7. Skolan
Möte innan jul, rektorns chef var på plats ang information om nya rektorsområdet, hon
lovade attha en dialog innan beslut fattas och ha en bättre rekrytering.

8. Årsmötet
13e mars i Ekebo.
Har Ingela bjudit in politikerna , nägra som svarat? Åsa mailar Ingela och frågar.

I tur att avgå som styrelseledamöter ?ir:Åsa,Sara,Tommy,lngela, Rohnny.
Följande sitter kvar:Marie,Ann4line,Eva,Lena (Line kan inte n?irvara på möten) Eva pratar

med Line om hon vill avgå/ersättas. Vill hon det kan vi trjälpa valberedningen att ft)rsöka
hitta någon fiirälder från skolan och dela ut lappar i skolan. Åsa fragar valberedningen om
detta iir okej.
Valberedningen: Conny nyval, Janne 1 år till, Revisorer: Enar 1 år kvar, Inglis n1va1.

Lena gör soppa.
Åsa skulle ändra inbjudan lite, sätta dit loggan på inbjudan också.
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9. Motordagsfesten
40 personer iir anmälda, 125 krlkuvert + dryck, ca 10.000:- kommer det att gå på och vi
beslutar att detta iir okej.
30 e januari åir det startmöte for Motordagsgruppen.

10. Övrigt
Informationsmöte om fiber den l4l1 17-20.
Marie fixar en infolapp till Biblioteket.
Nästa möte åir denl3l2 i Biblioteket.
Marie önskar protokoll dåir det står att namnbye skedde, kan vara någon gang2A0612007.
Anna kollar upp detta i protokoll piirm.

Mötesordftirande ft)rklarade därmed kvällens möte for avslutat.

Vid protokollet:

Anna Vilidu

Justerat:

Åsa Ald6n Rohnny Ehsleben


