
. Igefiors- Regna Bygderåd

Protokoll fiirt vid styrelsemöte 8e Maj 2019

Plats:Ekebo
Närvarande: ÅsaAlddn, AnnaVilidu,Ronny Ehsleben, Sara Eriksson, Eva Hagström

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

2. Val av protokolljusterare
Rohnny Ehsleben utsågs att tillsammans med mötesordforande justera kviillens protokoll.

3. Ekonomi
Har inte fåu någon information från Marie, men Rohnny meddelade att han fatt 1300 kr till
bokhyllor.

4. Räddningstjänstens besök i Betel
13 stycken nåirvarande vid besöket av informationen fran räddningstjåinsten.

5. Städdag Ekebo
10 personer nä,rvarade vid Städdagen.
Eva fixar kodlåset och kollar stolpar vid bryggan.

6. Mötet i Betel 10/6
Bjuda in rektorn och Eva kan prata med rektorn innan isåfall.

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 biittre rekrytering.

8. Ridbanan
Tommy haft kontakt med de som ska ha ridläger, återkommer med mer information.

9. Busskuren
l4l5 mälas busskuren kl 17.30.Grundas ftirst.

10. Biblioteket
Åsa har pratat med biblioteket i Finspang om attha öppet hilr i Igelfors ibland.
Biblioteket i Finspång håller pä att flytta och packa och har ny chef. Så de bad Åsa

återkomma i slutet av Augusti.

11. Motordagen
Lena har frägat om några kan hjdlpa till vid Hasselbacken, Anna och Sara kan.

I 5/5 flmktionärssträff kll 8.30 i Biblioteket



Iselfors- Resna Bvsderåd

12. Övrigt
Åsa pratar med Dsk ang provtagning om man ev kan han något i Igelfors.
Rohnny ftirsökt att fatag Fredrik Franzön men inte ffitt napp. Workshop 2015 H.l7 .30, i
kommunhuset (se mail).
Nationaldagsfirande som vanligt k1.11.00 kören sjunger.
Hönshuset öppnar veckan efter midsoflImar. Eva mailar information.
Rulltårtor till nationaldagen: Gunbritt 2 stycken (Rohnny frägar(, Sara2 stycken, Åsa 3
stycken , Lena 3 stycken (Anna frågar). Fråga om Ingela vill göra 2 stycken (Åsa frågar)
Marie: grädde, jordgubbar, flaggor. Kaffe, saft och mjölk.
Nästa möte 1216 i Biblioteket.
Första mötet i höst 2ll8 i Ekebo.

Mötesordft)rande ftirklarade därmed kvällens möte ftir avslutat.

Vid protokollet:

Anna Vilidu

Justerat:

Åsa Ald6n Rohnny Ehsleben


