PROTOKOLL

Byalaget Svaneholm
Styrelsemöte

2012-05-21

18.30-21.20

Plats:

Andgränd 3

Deltagare:

Alf Carlsson (ordförande), Bjarne Haraldsson (vice ordförande),
Monika Reinthal (kassör), Bengt Sandell (sekreterare)

§ 25

Mötets öppnande
Alf hälsar välkommen och öppnar mötet.

§ 26

Godkännande av dagordning
Förslag till dagordning är utsänd.

Beslut

Förslaget fastställes.

§ 27

Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll har varit utsänt och betraktas som uppläst.

Beslut

Protokollet lägges med godkännande till handlingarna.

§ 28

Kassörens rapport
Monika lämnar en muntlig rapport angående byalagets ställning.

§ 29

Rapporter
Aktivitetsdagen 28/4
Omkring 50 deltagare minglade, vandrade runt sjön, plockade skräp och åt
grillad korv. Några paddlade även kanot. Två containers fylldes med skräp.

Beslut

att godkänna utgift enligt verifikation på 600 kr för förfriskningar och på
103 kr för informationsmaterial enligt verifikation.
Städdagen 15/5
8 deltagare krattade, klippte, plockade skräp och grillade.

Beslut

att godkänna utgift för grillkorv och apelsindryck, enligt verifikation samt på
301 kr för vit betongfärg enligt verifikation.
Möte för byalag 23/5 i Toarpsdal
Alf och Bengt representerar. Rapport vid kommande möte.
Val av girohantering
Kassören informerar om läget.

Beslut

Noteras att styrelsen informerats samt uppdras åt Monika och Alf att arbeta
vidare med frågan.

§ 30

Svaneholmsskylten
Alf och Bjarne informerar.

Beslut

Noteras att styrelsen informerats.

§ 31

Hemsidan
Monika och Alf informerar ang uppdateringar, besök osv.

Beslut

att kriteriet för att företag ska kunna vara med på hemsidan ska vara att
företaget har sin postadress i Svaneholm.

§ 32

Hantering av inkomna kommentarer/synpunkter via hemsidan

Beslut

att uppdra åt Monika att upprätta en sida på hemsidan som förtecknar
inkomna förslag och eventuella åtgärder, beredning m.m. och som
fortlöpande kan uppdateras. Innan namn på förslagsställare publiceras på
hemsidan inhämtas respektives samtycke.

§ 33

Ansvarsplan
Klippning och tillsyn vid badplatsen
Alf föredrar namn som hittills anmält sig villiga att delta i skötsel under
sommaren.

Beslut

att uppdra åt Alf att upprätta en arbetsbeskrivning och en lista för den första
delen av sommaren, samt att följa upp detta under senare delen.

§ 34

Aktiviteter
Ett antal aktivitetsförslag och tänkbara kontakter redovisas.

Beslut

att uppdra åt Alf och Monika att sammanställa och uppdatera aktivitetslistan.

§ 35

Inköp
För att kunna disponera kommunbidraget måste en utbetalning kunna ske.
Under sommaren bedöms lämpligt att anskaffa sand och fyllnadsmassor för
miljön runt sjön. Ansökan avsåg 9.000 kr till det ändamålet.

Beslut

att uppdra åt Alf att meddela kommunen byalagets pg-nr för att möjliggöra
utbetalning samt att bemyndiga Alf att besluta om inköp av sand och
fyllnadsmaterial, för byalagets räkning, för en summa upp till 9.000 kr.

§ 36

Medlemmar
Fråga om formerna för medlemsrekrytering diskuteras.

Beslut

att uppdra åt Monika att på hemsidan aktivera möjligheten att betala
medlemsavgift till byalaget.

§ 37

Förslag på skrivelser och kontakter

§ 38

Nästa möte
Nästa styrelsemöte planeras till den 13/8 kl.18.30 på Svedgränd 1.

§ 39

Övriga frågor
Blankett angående avslut av postgirokonto gicks igenom.

§ 40

Avslutande
Ordföranden avslutar mötet.

Svaneholm dag som ovan

Vid protokollet:

____________________________________
Bengt Sandell, sekr.

Justeras:

____________________________________
Alf Carlsson, ordf.

