Protokoll fört vid styrelsemöte med Stobybygdens
intresseförening 20 07 01
Närvarande: Johan Widell, Lars Persson, Kjell Blomkvist, Dan Nilsson,
Lisbeth Hejman och Josefin Johansson
Anmält förhinder: Sune Joelsson
Ej anmält förhinder: Joakim Widell och Gustav Persson
§

1

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

§

2

Fastställande av dagordningen
Dagordningen genomlästes, justerades och godkändes därefter.

§

3

Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll lästes genom, godkändes och lades till handlingarna.

§

4

Aktiviteter
Bingorundan blev inställd i våras pga Corona.
Aktivitetsgruppen tittar på en färdiggjord bingorunda med brickor.
Besked om hur det ska gå till kommer på FB och hemsidan.
Helikopterrundan
Johan har bokat med firman till den 15/7 på Sorkavallen kl. 16.00
Landningsplats: Sorkavallen.
När all planering är klar kommer mer information.
Det spelas boule på tisdagarna kl.13.30. Medtag egen fika och klot. Det
brukar ta ca 2-3 timmar. ALLA är hjärtligt välkomna!

§

5

Bygdegårdsgruppen
- De nya takplattorna i köket är nu på plats.
- Nya taklampor i köket är uppsatta.
- Inhängnad av boulebanan är klar.
- Alla fönster är målade på utsidan.
- Väggarna, elementen och taket över borden, inne i stora salen är
ommålade.
- Vi avvaktar med hur vi löser nyckelfrågan.
- Komplettera belysning på parkeringsplatsen. Återstår
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§

6

Ekonomin
Ekonomin är väldigt god.
Det kom in 45.000 kr i bidrag av kommunen.

§

7

Medlemsavgifter
Lite mindre för tiden än vanligt har kommit in

§

8

Hemsidan
Inget nytt

§ 9

Övriga frågor
Många är oroliga angående endurobanan. Förslag om att vi skulle ordna ett
informationsmöte i bygdegården.
Johan tar kontakt med Stefan Eriksson från FMCK om han kan komma och
ge mer klara besked. Mer information om det kommer.
Vi har förhandlat fram en ny busshållplats utanför Kvarngården.
Platsen heter ”Hässleholm Novagården” linje 542.
Pga av Corona har de lokala bygdegårdsträffarna ställts in.

§ 11

Mötet avslutas
Johan avslutar mötet och tackar för visat intresse.
Hälsar alla välkomna till nästa möte den 20 09 09 kl. 19.00

Vid pennan
Lisbeth Hejman
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