Protokoll fört vid styrelsemöte med Stobybygdens
intresseförening 20 11 04
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
Aktiviteterna är just nu i viloläge pga Coronaviruset.

§

5

Aktivitetsgruppen
Johan meddelar att det årliga Luciafirandet är inställt. Prästen Tobias
Månsson höll med.
För övrigt ligger våra aktiviteter nere pga Coronaviruset.
Det meddelas att tips/bingorundan har inbringat uppskattningsvis ca 5000kr.
Vi konstaterar att denna aktivitet blev väldigt uppskattad av många. Planen
är att den kommer igen nästa år.
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§

6

Bygdegårdsgruppen
Lars informerar om att det är möjligt att söka bidrag från staten, som riktat
stöd till samlingslokaler. Mötet beslöt att vi gör ett försök att söka för
mellanskillnaden för våra hyresintäkter, jämfört med förra året och även -18.
Angående uthyrning: vi har problem med städningen efter våra gäster.
När vi befarar oro för en uthyrning, skall vi i fortsättningen göra en personlig
in och utcheckning.
Beslut togs om att vi fortsätter att hyra ut som tidigare enligt bygdegårdarnas
riksförbunds rekommendationer.
På Folkhälsomyndighetens hemsida finns information för den som vill läsa
mer.
Det beslöts att bygdegårdsgruppen träffas och gör upp nya riktlinjer för att
förtydliga våra rutiner angående städning, ordingställande av inventarier mm.

§

7

Ekonomin
Ekonomin är god.

§

8

Hemsidan
Lisbeth lägger in information på första sidan angående Covid-19.

§

9

Övriga frågor
Johan informerade om informationen som gavs av Stefan Eriksson
angående Endurobanan.
Det kom en från byn som undrade om gula slingan blev indragen i
endurobanans område. Svaret var att den är inte inom enduroslingans
område.
OM det blir beviljat blir det max 2 år.

§ 10

Mötet avslutas
Johan avslutar mötet och tackar för visat intresse.
Hälsar alla välkomna till nästa möte den 20 12 10 kl. 18.00
Den årliga jultallriken blir av med Corona - anpassning.

Vid pennan
Lisbeth Hejman
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