
Igelfors- Regna Bygderåd

Protokoll fiirt vid styrelsemöte 10 e April2019

Plats:Igelfors
Närvarande: ÅsaAldön,Anna Vilidu,Rohnny Ehsleben,Jerry Latvasalo, LisaNyström,Johan

Gunnar

Mötets öppnande
ÅsaAldön hälsade de nåirvarande välkomna och inledde mötet.

Val av protokolljusterare
Lisa Nyström

Frågor kring ftiregående protokoll
Saknade detta protokoll, Anna mailar Sara.

Ekonomi
Marie var ej niirvarande, men hade mailar rapporter, Kassa 2827i,PG 152.171,52 ;-

Bygdepengsansökan iir inliimnad,men Marie och Tommy måste skriva på årsmötes

protokollet, Åsa mailar dem.

Vi lägger ut en påminnelse om inbetalning av medlemsavgiften.
Bygderådet har pengar och alla ftirslag på vad vi kan göra för bygden är välkomna.

Kanske någon aktivitet ftir de yngre barnen, med någon ledare?, Ta reda på vad som finns

och kom med ftirslag.

Skolan/fiirskolan
Skolråd på tisdag 1614 medbåde nya och gamla rektom.
Diskussiän o* kOplutt till forskolan, Johan kollar köläget. År ftirskolan full?
Möte iir bokat med Frida Granath(utbildningsråd), Ulrika Jeansson (kommunalråd)

10/6 kl 18.00 i Betel. Anna mailarAnders om han kan göra inbjudan-

Räddningstjänsten
Räddningstjiinsten kommer den23e april k1.18.00, Betel bokat. Åsa mailarAnders om

inbjudan.

Begravning
Vi beslutar att Åsa köper en krans, med band till Rosemarie Hanssons begravning. Runt

1000 k tir lagom.

Busskursmålning
7 15 kl17 målas busskuren, alla som kan komma iir välkomna att hjälpa till. Anna kollar med

rabattpå Colorama, Rohnny fixar f;irg och penslar.

Städdag Ekebo
Städdag i Ekebo både bastun och Ridbanan Söndag den28l4 k1.10.00

Bga kod på bastun, Anna mailar Tommy.
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10. Motordagen
På fredagen den T7e maj från 13.00 kan man hjiilpa till att sätta upp och ftirbereda, de som

kan och vill tir välkomna.
Funktiontirsmöte onsdag 1 5/5.

11. Övrigt
På årsmötet kom det ftirslag av Vivi att bjuda in någon som kan mycket om att starta eget.

Ex Fredrik Franzön, Vivi hade mailat en artikel om honom.

Rohnny tar kontakt med honom.
Sedan kan man bjuda in någon mer senare.

Rohnny kollar upp nåir Regna marken åir.

Läggaut evenemang på hemsidan , ex Regnamarken, Valborg

,N ational dag sfirande,midsommarfi rande.

Nästa möte iir den 8/5 i Ekebo.

Mötesordforande ftirklarade därmed kvällens möte for avslutat.

Vid protokollet:

Anna Yilidu

Justerat:

Åsa Ald6n Lisa Nyström


