Protokoll fört vid sammanträde md styrelsen för Svaneholms
byalag 2013.08.28 i Svanehovs IP, kl 18.30 - 21.00 (§§ 30 - 40).

Närvaro:

Peder Ekberg, Alf Carlsson, Monika Reinthal, Mikael Eriksson och Bengt
Sandell.

§ 30. Öppnande

Ordföranden öppnar sammanträdet kl.18.30.

§ 31. Föregående protokoll

Föregående protokoll justeras av ordföranden.

§ 32. Agenda

Utsänd agenda fastställs med tillägget att under ”övrigt” behandlas
fråga om uppföljning av samtal med representanter för
kommunen/tekniska kontoret, i augusti 2012.

§ 33. Ekonomi

Monika ger en muntlig rapport om byalagets ekonomiska ställning.

§ 34. Rapporter

Alf rapporterar att Leif Ljungström avsagt sig sin plats i styrelsen.
Mikael rapporterar att arbetet i fiberföreningen ”gått i stå”. Bl.a saknas
i nuläget en revisor.
Alf ger en statusrapport avseende skötseln av badplatsen.
Alf rapporterar om samtal med förslagsställare angående
frisbee-bana. Byalaget kan bjuda in till ett möte (”komochtänkträff”)
angående detta och andra tänkbara aktiviteter.

§ 35. Hemsidan

Monika rapporterar angående hemsidan. Antalet besök sedan starten
överstiger nu 13.000.

§ 36. Bygdepeng

Två representanter från Svaneholm ska utses.

Beslut

Bjarne Haraldsson och Alf Carlsson utses som representanter på 1 år
( fram till 2014 - 09 -01).

§ 37. Hjärtstartare Alf informerar om arbetet i en arbetsgrupp för att ”hjärtsäkra”
Viskafors. Det handlar om att placera ut hjärtstartare på olika centrala
platser och att anordna utbildning i handhavandet för ett förhållandevis
stort antal boende och verksamma på orten.
Beslut

Styrelsen beslutar uttala att byalaget är berett att stödja projektet med
upp till 5000 kr.

§ 38Verksamhetsplanering
Alf rapporterar om arbetet runt sjön. Material ska köras
ut. Intresse att hjälpa till finns finns. Aktiviteten annonseras på
hemsidan. Behov av diffussionsmatta finns på några särskilt sanka
sträckor

Beslut

Medel som inte utnyttjats till inköp av fyllnadsmaterial (vi har fått en hel
del gratis) ska kunna användas för inköp av diffussionsmatta.

2013-09-24 Styrelsen diskuterar mötet för utvecklingsgrupper i kommunen som
Svaneholms byalag står som värd för. Platsen blir Svanehovs IP. Alf
förbereder programmet. Bengt förbereder fika.
Beslut
Byalaget bjuder på fika (kaffe/te och smörgås) till deltagarna som
beräknas bli ett drygt 20-tal.
VäxtbytardagPlaneras till 2013 - 10 - 05 och annonseras på hemsidan.
Föreläsningar Preliminära namn diskuteras. Bengt och Alf fullföljer kontakter och
återkommer.
Komochtänk Denna träff planeras preliminärt till 2013 - 11 - 13.
LAN

Styrelsen ställer sig positiv till att bygga vidare på detta om föräldrar till
intresserade ungdomar kan medverka.

”cykelfest”

Peder bereder konceptet.

Studiecirkel Alf bereder.
§ 39. Övrigt

Kontakter tas i ett senare skede med kommunen/tekniska kontoret
angående uppföljning av samtal.

Nästa möte Äger rum 2013 - 11 - 05 k.18.30 på Svanehovs IP.
Programblad Alf sammanställer.
§ 40. Avslutande

Ordföranden avslutar mötet kl. 21.00.

Svaneholm dag som ovan

_____________________________
Bengt Sandell, sekreterare

__________________________________
Justeras: Alf Carlsson, ordförande

