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Protokoll fiirt vid styrelsemöte 2l aAugusti 2019

Plats:Ekebo
Närvarande: Åsa Alddn, Anna Vilidu,Ronny Ehsleben, Sara Eriksson, Jerry Latvasalo

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

2. Val av protokolljusterare
Jerry Latvasalo utsågs att tillsammans med mötesordftirande justera kvällens protokoll.

3. Ekonomi
Marie var inte nåirvarande, hade skickat mail med resultatrapport och balansrapport,
kassa 1348:- , PG 165.957 :-motordagen är inte bokftirt åinnu men ser ungefdr ut som

ftiregående år.

Frågor: har Marie köpt dator/program? Annars köp det! nr Ufn-l-urser bokftirt? Har pengar

kommit in- Bygdepengen?

4. HLR kurser
Åsa har varit i kontakt med Victor ftir nya datum for HLR kurser, men har inte fått några nya
datum iinnu.

5. Ridlägret
Det har varit ridläger i somras, men kom ingen sand dit. De har betalat 4000:- ftir att utnyttja
banan.

6. Sponsring
Vi beslutar att man kan vara med om det gynnar alla ftir bygden. Inte specifikt ftir en enskild
forening.

7. Motordagsfest
Åsa kollar upp med Malena om det ska vara någon tackfest.
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8. Övrigt
Åsa och Micke fixar Iås inne i Biblioteket.
Diskussion om vad vi ska göra med pengana: Förslag. Gym vid bruksgarden- typ liknande
som de har i Sonstorp. Jerry åker och tittar på utrustningen i Sonstorp. Rorury har ritningar
på sådana, fiirslag att kol1a med Bergska bygg om de kan bygga sådant. Jerry kollar med
dem.
Åsa har inte varit i kontakt med Biblioteket iinnu, ska göra det i September.

Rohnny kollar upp ang att ordna någon bussresa ftir pensionärer,när Sara åkt med kören

tidigare har det gått på 550 kriperson. Rohnny kollar med PRO.
Barngympa- Anna kollar vidare ang dett4 kan någon ungdom kanske hålla i detta?

Höststiiddag i Ekebo 5/10 kl 10.00
Uppdatera Messenger gruppen som vi har.

Mötesordforande ftirklarade diirmed kvällens möte ftir avslutat.
Nästamöte iir l1l9ld 18.30 i Biblioteket

Vid protokollet:

Anna Vilidu

Justerat:

Åsa Ald6n Jerry Latvasalo


