PROTOKOLL

Byalaget Svaneholm

Styrelsemöte

2012-04-16

18.30-21.20

Plats:

Andgränd 14

Deltagare:

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

§ 14.

Mötets öppnande
Alf hälsar välkommen och öppnar sammanträdet.

§15.

Dagordning
Förslag till dagordning är utsänd.

Beslut

Förslaget fastställes.

§ 16.

Föregående mötes protokoll

Beslut

Protokollet läggs med godkännande till handlingarna.

§ 17.

Avrapportering.
Alf rapporterar från mötet med VIF och kommunen angående skötsel vid Svanehov
och Bogrydssjön. Villkoren framgår av bilaga.
Utöver dessa ställs även i utsikt att kommunen bidrar med sand och grus.

Beslut

att fortsätta samverkan på dessa villkor samt att vid kommande sammanträde mer
detaljerat fastställa hur utvecklingsmedel och driftbidrag ska disponeras.

§ 18.

Lägesrapport Svaneholmsskylten.

Beslut

Den färdigmålade skylten förevisas. Alf föreslår att han och Bjarne får i uppdrag att
sätta skylten på plats och, i samband härmed, röja på platsen.
Att ge Alf och Bjarne föreslaget uppdrag.

§ 19.

Lägesrapport hemsidan.
Monika rapporterar att antalet besök f.n. är ungefär 1500. Hon efterlyser förslag till
konkreta formuleringar i samband med förslag till nya inslag på hemsidan.

Beslut

att uppdra åt Monika att avgöra innehåll och formuleringar på hemsidan utifrån
olika förslag till skrivningar.

§ 20.

Flygblad / inbetalningsavi
Linda redovisar utkast till informations- /värvningsblad.

Beslut

att Alf, i samråd med Linda, kompletterar bladet med aktuell information, trycker
upp och distribuerar (tillsammans med utdelningsplan) för utdelning i anslutning till
helgen.

§21.
Beslut

Banktjänster
Kassören ges i uppdrag att bedöma vilken banktjänst vi ska använda.

§ 22.

Aktiviteter 28.4
Förslag till aktiviteter föreligger.

Beslut

Tid: 28.4 kl.14-16. Styrelsen samlas kl.13.00.
Plats: Badplatsen. Alf undersöker om reservplats kan ordnas i anslutning till
klubbstugan.
Följande aktiviteter ska genomföras:
Vandring runt sjön (inklusive ”tunneltitt”) Information sättes upp längs
vandringsstråket. Alf ansvarar för det.
Skräpplockning. Alf samordnar med skolans aktivitet.
Korvgrillning med mingel vid badplatsen. Bengt ansvarar för det, inklusive inköp
av korv med tillbehör.
Förslagslåda i anslutning till grillningen. Viktor ansvarar för det. Linda ansvarar för
att tillvarata och hantera innehållet.
Föreslagen fiskeaktivitet genomföres vid ett senare tillfälle på sina egna meriter.

§ 23.

Övriga aktiviteter. Nästa styrelsemöte.

Beslut

Alf kollar lämplig tid för nästa styrelsemöte = öppet möte i klubbstugan.
Byalagsmöte 23 maj.
Inbjudan föreligger. Alf mejlar ut den.

§ 24.

Avslutande.
Alf förklarar sammanträdet avslutat.

Svaneholm dag som ovan

Vid protokollet:

____________________________________
Bengt Sandell, sekr.

Justeras:

____________________________________
Alf Carlsson, ordf.

