Protokoll fört vid styrelsemöte med Stobybygdens
intresseförening 20 02 05
Närvarande: Johan Widell, Lars Persson, Sune Joelsson, Dan Nilsson och Lisbeth
Hejman
Anmält förhinder: Kjell Blomkvist
Ej anmält förhinder: Joakim Widell och Gustav Persson
§

1

Mötets öppnande
Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§

2

Fastställande av dagordningen
Dagordningen genomlästes, justerades och godkändes därefter.

§

3

Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll från 19 10 30 lästes genom, godkändes och lades till
handlingarna.

§

4

Aktiviteter
Ideer finns, vi avvaktar med information till längre fram under våren och när
vi har fått in personer som kan tänka sig att fundera ut aktiviteter för vår
bygd. Ikväll hade vi besök av en tjej som vill ta sig an uppdraget. Fortsättning
följer.

§

5

Bygdegårdsgruppen
Plattorna som ska sättas upp i taket i köket, är inköpta.
Träsoffan i entreen är lagad.

§

6

Ekonomin
Ekonomin är väldigt god.
Våra uthyrningar slår tidigare rekord!

§

7

Hemsidan
Jag presenterade hur jag gjort med den senaste uppdateringen.

§

8

Städhjälpen
Förslag kom upp, att vi skulle skriva in Xiang Lius mailadress och
telefonnummer i bokningsbekräftelsen. Lisbeth ringde upp henne och
frågade och det gav hon sitt godkännande till.
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§

9

§ 10

.
§ 11

Medlemslotteriet
Lisbeth fick listorna över alla medlemmar och icke medlemmar och ska
ordna lotteriet med 10 vinster a´ 100 kr, som ska dras på årsmötet.
Årsmötet
Bestämdes till 2020-03-10 kl. 19.00 i Stoby bygdegård.
Kallelser kommer ut i våra brevlådor, sätts ut på vår hemsida och även på
Face Book
Övriga frågor
Det hade kommit in önskemål om en ny soffa i entreen. Vi alla håller koll
och meddelar när någon hittat något som passar bra där.
Det hade även kommit in önskemål om en busshållplats i anslutning till
bygdegården/ Kvarngården. Johan håller i detta.

§ 12

Mötet avslutas
Ordföranden avslutar mötet och tackar för visat intresse och välkomnar alla
till nästa möte 20 03 02 kl. 19.00 i Stoby bygdegård.

Sekreterare
Lisbeth Hejman
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