PROTOKOLL

Byalaget Svaneholm

Styrelsemöte

2012-03-12

18.30-21.10

Plats:

Svedgränd 11

Deltagare:

Linda Carlsson, Monika Reinthal, Alf Carlsson, Victor Eriksson, Bjarne Haraldsson
och Bengt Sandell.

§ 1.

Mötets öppnande
Alf hälsar välkommen och öppnar sammanträdet. En kort presentation av styrelsens
ledamöter.

§ 2.

Dagordning
Förslag till dagordning föredrages. Till punkten 3, konstituering föres utseende av
vice ordförande och av ansvarig för hemsidan.

Beslut

Förslaget fastställes med det föreslagna tillägget.

§ 3.

Föregående mötes protokoll
Protokollet genomläses och kommenteras.

Beslut

Protokollet läggs med godkännande till handlingarna.

§ 4.

Konstituering

Beslut

Bjarne Haraldsson utses till vice ordförande,
Bengt Sandell utses till sekreterare och
Monika Reinthal utses till kassör och till ansvarig för byalagets hemsida.
Alf Carlsson och Monika Reinthal utses att, var för sig, teckna byalagets firma,
samt att uppdra åt Monika att, till ett kommande sammanträde återkomma med
förslag till eventuell förändring av byalagets bankkontakter, och att hos
skattemyndigheten ansöka om organisationsnummer för byalaget.

§ 5.

Avrapportering.
Alf rapporterar att han besökt Viskafors IF:s årsmöte (11.3).
Bengt rapporterar att Svaneholms elverk, enligt kommunens register (tekniska
nämnden), är markägare på båda sidor om den gamla gångbron.

§ 6.

Lägesrapport Svaneholmsskylten.
Bjarne rapporterar att målningen ännu inte är slutförd.

Beslut

Att måla hemsidans adress på baksidan av skylten.

§ 7.

Lägesrapport hemsidan.
Monika rapporterar att hemsidan är igång och har en hel del besökare.

Beslut

Att uppdra åt Alf och Linda att fungera som stödpersoner och ”bollplank” i arbetet
med hemsidan, samt att undersöka frågan om fler traditionella anslagstavlor i
Svaneholm.

§ 8.

Sociala aktiviteter 28.4
Olika möjligheter diskuteras.
Gemensam städning runt sjön.
Korvgrillning, promenad.

Beslut

Att uppdra åt Alf, Linda, Victor och Bengt att planera och förbereda aktiviteterna.
Planeringsgruppen träffas vid klubbstugan 27.3 18.30.

§ 9.

Aktivitetslista för våren

Beslut

att, utöver aktiviteterna den 28.4, och fortsatta kontakter med olika intressenter, inte
nu, fastställa fler aktiviteter. (Senare under styrelsemötet behandlas
medlemsvärvning.)

§ 10.

Samverkan med VIF och PRO

Beslut

Att fortsätta söka samverkan med VIF, PRO och kommunen,
Att utse Alf, Bjarne och Victor att representera byalaget i överläggningar den 19.3
kl.18.00 i VIF:s klubbstuga, samt
att ge dem ett brett förtroende att företräda byalaget.

§ 11.

Medlemmar

Beslut

att värvning sker med utnyttjande av inbetalningskort,
att uppdra åt Linda, med Alf och Bengt som ”bollplank” utforma ett flygblad för
utdelning, samt
att uppdra åt Alf att upprätta förslag till utdelningsplan.

§ 12.

Nästa möte.

Beslut

Nästa styrelsemöte äger rum hos Linda och Victor på Andgränd 14 den 16 april
kl.18.30.

§ 13.

Avslutande.
Alf förklarar sammanträdet avslutat.

Svaneholm dag som ovan

Vid protokollet:

____________________________________
Bengt Sandell, sekr.

Justeras:

____________________________________
Alf Carlsson, ordf.

