Protokoll fört vid styrelsemöte med Stobybygdens
intresseförening 20 09 09
Närvarande: Johan Widell, Lars Persson, Kjell Blomkvist, Dan Nilsson, Sune
Joelsson, Lisbeth Hejman och Josefin Johansson
Anmält förhinder:
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
Josefin rapporterar att bingorundan blev mycket populär och uppskattad.
Ny ide: Planer på att skapa en spring/gå grupp i höst. Vi inväntar besked.
Aktivitetsgruppen:
är uppstartade igen, till vår stora glädje.
Någon mer som är intresserad av att ingå i den?
Hör av er till Johan.

§

5

Bygdegårdsgruppen:
-Vår gräsklippare har tyvärr blivit stulen och en ny begagnad har inhandlats.
-Nyckelfrågan. Lars köper en nyckelkista, som våra gäster tar och lägger
bygdegårdens nyckel i när de hyr lokalen. De får en kod som vi ändrar efter
var gäst. Detta hoppas vi kommer att lösa vårt bryderi med hur de får tag i
nyckeln till bygdegården.
- Angående kompletteringen av belysning på parkeringsplatsen, har
Johan har fixat material.

§

6

Ekonomin
Ekonomin är god.
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§

7

§ 8

Hemsidan
Inget nytt.
Övriga frågor
Informationspärmen, Lisbeth uppdaterar den.
Istället för en pärm med information i köket, föreslog Lisbeth att det kanske
är bättre att ha informationen på hemsidan istället. Ett försök med att skapa
fler sidor/flikar där, tror vi att våra gäster lättare hittar informationen.
Helikopterturen
Den blev inte helt till belåtenhet. De kom ca 1 timme försent och åkte inte
över byn alla gånger och alla som väntade på en tur fick inte åka.
Endurobanan
Johan har haft kontakt med endurorepresentant Stefan Eriksson och bett
honom komma och informera om enduroåkning.
Det var han positiv till. Vi ska återkomma med ett datum till honom, sen
vidare till er alla.
Informationen kommer att hållas utomhus.

§

9

Mötet avslutas
Johan avslutar mötet och tackar för visat intresse.
Hälsar alla välkomna till nästa möte den 20 11 04 kl. 19.00

Vid pennan
Lisbeth Hejman

Adress till vår hemsida: www.stobyintresseforening.se
Webbansvarig: lisbeth.hejman@telia.com

Sidan 2 av 2

