Protokoll fört vid styrelsemöte med Stobybygdens
intresseförening 21-02-11
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
Fortfarande ingen aktivitet.
Aktivitetsgruppen
Fortfarande ingen aktivitet.

§

5

Bygdegårdsgruppen
Ingen aktivitet. Planer och idéer finns. Återkommer med dem.

§

6

Ekonomin
Ekonomin är god.
Staten bidrog via Bygdegårdarnas Riksförbund med 19.500kr som
ersättning för förlorad hyresinkomst.

§

7

Hemsidorna
Vi har två hemsidor. 1. stobybygdegard.se
2. Stobybygdens intresseförening.se
Vi har båda i one.Com och det innebär att det finns en DOMÄN och ett
WEBBHOTELL för var och en av dem och det är inte samma ”ägare” till
båda.
Angående stobybygdegard.se:
DOMÄNEN står på stobyintresseforening.se (Fördel, då behöver den inte
ändras när någon annan tar över hemsidan)
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För WEBBHOTELLET står Lisbeth Hejman och Lars Person som
kontaktpersoner. Då Lars betalar och Lisbeth sköter hemsidan står båda
som kontaktpersoner. Det är när dessa personer byts ut, som alla
justeringar kan göras inne på one.com av oss själva.
Angående stobyintresseforening.se
DOMÄNEN står på stobyintresseforening.se (Fördel, då behöver den inte
ändras när någon annan tar över hemsidan)
WEBBHOTELLET står Lisbeth Hejman och Lars Persson för som
kontaktpersoner. Då Lars betalar och Lisbeth sköter hemsidan står båda
som kontaktpersoner.
§ 8

Årsmötet
Det beslöts på mötet att skjuta på årsmötet som enligt stadgarna ska var
gjord innan den 15/3. Detta ansåg vi oss nödgade att göra i år pga pågående
Coronapandemi. Lars tar kontakt med revisorerna och de tillsammans
kommer fram till ett datum för årsmötet. Förslag är 21/4. Därefter kommer
kallelse att skickas ut med intresseanmälan.

§ 9

Informationspärmen/blädderblocket
Informationspärmen är utbytt mot ett blädderblock, som hänger på en vägg i
köket. Vi hoppas härmed att detta ska underlätta för våra gäster att hitta
Information som gäller i samband med hyrtiden.
Lisbeth föreslår att skicka med informationsblad som gäller tillsammans med
bokningsbekräftelsen. Det godtogs.

§ 10

Övriga frågor
Inga

§

11 Mötet avslutas
Johan avslutar mötet och tackar för visat intresse.
Hälsar alla välkomna till nästa möte den 21-03-24 kl. 19.00
i Stoby bygdegård.
Sekreterare
Lisbeth Hejman

Justeras: ordf. ___________________________________________________
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