
IseWorc- Regna BYgderåd

Protokoll fiirt vid styrelsemöte 9e Oktober 2019

Plats:Biblioteket
Närvarande: ÅsaAldön, Anna Vilidu,Ronny Ehsleben, Sara Eriksson, Lisa Nyström, Besök av

Vanja och Ingalill

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
Marie var inte niirvarande och vi har inte fått något därifran.

PuUe hälsade och tackade fiir bidraget som Bygderådet skiinkte till 100 års festen.

Kom det in pengar fran Ridktubben 4000? eller måste vi fakturera?

Har Marie fixat dator? Annars måste detta göras snarast.

Tommy kan du fixa nY budget?

4. Information om julmarknaden
Vanja och Ingalill var på besök och informera om julmarknaden som äger rum den 23111

k1.10-14. Def ar 30 års jubileum fiir marknaden i år. De söker hantverkare som vill komma

och ha stånd, inomhus eller utomhus ex stickat, virkat, honung, blommor mm'

Vanja mailar Anna om information som Anna lägger ut-

De behöver låna 3 eller 4 bord.
Affischer skall sättas upp, Vanja liimnar i affiiren så vi kan hamta där .

Åsa: Hällestad garden,skolan och affiiren
Sara. Hällestad ftirsamlingshem
Marie: Vingåker
Anna: Rejmyre
Vanja: Finspång, Regna/Igelfors, Grytgöl,Ljusfallshammar,Brevens och Högsjö

Rohnny: Sonstorp,Borggård,Lotorp,Butbro
Maila Ingela om hon kan sätta upp på Siemens.

5. 112 appen
Åru rtä fråga om Ingela kan skriva ihop något om ll2 appen som finns att ladda ner, så man

kan skicka till Anders så vi kan läggaut information om den.

6. Fiber
Anna mailar och kollar hur det gar, hur planen ser ut.

Biblioteket
Åsa håller på med biblioteket, hon har ffitt eu nlllnmer hon ska ringa.

Ridbanan
Eva och Tommy har gjort en plan ftir att få klart sand och belysning på ridbanan(budgeterat

sedan tidigare).

7.

8.



Iselfors- Resna Bvsderåd

9. Bastun
Bastun åir okej, de har inte bytt kod.
Det som måste göras åir att se över bryggan niir Isen släppt, ett fotsteg hade Johan fixat.

10. HLR
Har inte ffitt datum ftir nya tider ftir HLR. Har vi ffitt pengarna ftir HLR kurserna? Åsa
frägar Ingela om pengarna fran Folkungaland

11. Barnrympan
De söker ledare till Bamsegympa i lgelfors. De har annonserat på Facebook.

12. Ovrigt
Det var mycket folk på Jazzl«ällen som var i Ekebo ,även på städdagen i Ekebo.
Bygdekvällar i Betel, Bygderådet var med, hela 2lagrepresenterade.
Har Jerry kollat utegymmet i Sonstorp?
Anslagstavlan i Regna håller på att ge sig, den som står vid hönshuset.
Ronny ochAnders tittar på anslagstavlan och bygderådet står ftir materialet.
Ett av Röda korsets tält har gått sönder, de har frägat om vi kan hjälpa till med ett nytt, vi
awaktar med beslut om detta.
Vi måste bli bättre päatt fullftilja de beslut som tas.
Tommy önskar avgå då han inte kan nåirvara på mötena.
Vi diskuterade detta, men ffir viinta till årsmötet, då har vi forslag att Lisa kan väljas in som
ordinarie istället ftir Tommy.

Mötesordftirande forklarade därmed kvällens möte ftir avslutat.

Vid protokollet:

Anna Vilidu

Justerat:

Åsa Ald6n Rohnny Ehsleben


