PROTOKOLL

Byalaget Svaneholm
Styrelsemöte

2012-01-11

18.30-21-00

Plats:
Deltagare:

Svedgränd 11
Monica Reinthal, Alf Carlsson, Bjarne Haraldsson, Lennart Lund och Bengt
Sandell.

§ 1.

Mötets öppnande
Alf hälsar välkommen och öppnar sammanträdet.

§ 2.

Dagordning
Förslag till dagordning föredrages.
Förslaget fastställes.

Beslut

§3
Beslut

§ 4.

Beslut

Föregående mötes protokoll
Protokollet är utdelas för genomläsning.
Protokollet läggs med godkännande till handlingarna.

Information
Alf rapporterar från kontakt med representanter för styrelsen i Kinnarumma byalag.
Diskuteras liknande kontakt med Seglora byalag.
Alf rapporterar att han varit i kontakt med representanter för Viskafors IF. Därvid
har ställts i utsikt att byalaget får använda klubbstugan för sina möten. De är även
positiva till samverkan med byalaget.
Alf rapporterar om kontakt med representant för lärarna på Svaneholmsskolan. De
planerar att arbeta med samhällets historia och efterhör samverkan.
Alf rapportera om kontakta med Elisabet Kostin. Han har då frågat om hon har
svaneholmsbilder som byalaget kan disponera. Hon är positiv.
Att notera att det är värdefullt att byalaget har ”en fst punkt” i Viskafors IF:s
Klubbstuga, att uppdra åt Alf att gå vidare med dessa kontakter, att uppdra år Alf att
initiera kontakt med Seglora byalag för att dra lärdomar av hur äldre byalag arbetar,
att konstatera att skolans arbete med samhällets historia kan vara av värde även för
byalagets syften, att uppdra åt Alf att fortsätta kontakten med skolan samt att
uppdra åt Alf att fullfölja samverkan med Elisabet Kostin angående
svaneholmsbilder.

§ 5.

Motionsspår, sand till badplatsen, kontakter med kommun och näringsliv.
Bjarne föreslår i skriftlig och muntlig form ansatser till samverkan med Viskafors
IF, lokala näringslivet och kommunen för att, på olika sätt, förbättra för
svaneholmsborna.

Beslut

Att uppdra åt Bjarne att maila de aktuella texterna till styrelsen övriga medlemmar,
dels för att möjliggöra en kollektiv fortsatt bearbetning och dels för att, på sikt,
kunna arbeta in förslagen i det handlingsprogram som styrelsen har i uppdrag att
förelägga årsmötet.

§ 6.

Skylten
Bjarne presenterar tankar kring uppfräschningen. Olika utformningar,
tillvägagångssätt och kostnadsnivåer diskuteras.

Beslut

Att uppdra åt Bjarne att arbeta fram en skiss samt att testa olika tekniker att
projicera bilden.

§ 7.

Hemsidan
Monica och Alf presenterar hemsidan i sitt nuvarande skick.
Att uppdra åt Monica och Alf att arbeta vidare med utformningen med
målsättningen att kunna ”publicera” inför årsmötet.

Beslut

§ 8.

Beslut

Sociala aktiviteter
Olika möjligheter diskuteras.
Gemensam städning runt sjön.
Korvgrillning, promenad – med eller utan tips eller andra typer av frågor eller
samverkansinriktade aktiviteter.
Att uppdra åt Bengt och Lennart att återkomma med förslag i frågan till nästa
styrelsemöte.

§ 9.

Årsmötet

Beslut

Årsmötet ska avhållas måndagen den 27.2 kl. 19.00 i Viskafors IF:s klubbstuga.
Alternativt datum är måndagen den 5.3.
Att uppdra åt Monika att initiera revision för hela förra verksamhetsåret.
Att uppdra åt Alf att förbereda verksamhetsberättelse.

§ 10.

Nästa styrelsemöte
Mötet äger rum den 2.2 kl. 18.30 på Svedgränd 1.
Inför mötet:
Skylten
Bjarne
Hemsidan
Monica och Alf
Sociala aktiviteter
Lennart och Bengt
Revision
Monica
Verksamhetsberättelse
Alf (Bengt)
Stadgeöversyn
Alf och Bengt
Handlingsprogrammet (bl.a. Bjarnes texter)
Alla
Ev. aktiviteter på årsmötet
Alla
Kontakt med Seglora byalag
Alf (m.fl. intresserade?)

§ 11.

Avslutande
Alf avslutar sammanträdet.

Svaneholm dag som ovan

Vid protokollet:

____________________________________
Bengt Sandell, sekr.

usteras:

____________________________________
Alf Carlsson, ordf.

