Protokoll fört vid styrelsemöte med Stobybygdens
intresseförening 21-09-01
Närvarande: Johan Widell, Lars Persson, Kjell Blomkvist, Dan Nilsson, Sune
Joelsson, Håkan Nilsson, Josefin Johansson och Lisbeth Hejman
Anmält förhinder: Mindy Silwer
§

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

Aktivitetsgruppen
Förslaget om anslagstavla kom upp. Dan hade ringt till någon i kommunen.
Det var ok att sätta upp en, men vi fick ordna det själva
Platsen föreslås till korsningen Stobyhusvägen och Ernst Edvards väg.
Bingo, nästa gång är den 12 september och höstavslutning den 26
september. Då kommer en utlottning av överblivna priser att göras. Vi har
haft generösa donatorer.
Konto ska upprättas till Aktivitetsgruppen, så Swish blir möjligt.

§

5

Bygdegårdsgruppen
Swish ska ordnas även till bygdegårdens bokningar.
Kodlås kommer att förhandlas och information om resultat kommer att
meddelas.
Förslag om första förbandslåda kom upp och Johan ringer vårt
försäkringsbolag och hör om de kan bidra med en.
Elavtalet ska nu skrivas om och mötet beslöt att fortsätta med Brittedal och
fast avtal. Ny period på tre år blir det.
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Häcken behöver klippas och det kommer att ordnas.
På fredag ordnar Johan så vi får elljus inne, i boden och även en lampa med
en rörelsesensor ute.
§

6

Ekonomin
Ekonomin är god.

§

7

Hemsidorna
Inom kort kommer vi att skifta administratör för våra hemsidor och det
innebär att vi måste beställa ett nytt program mm till dennes dator.
Mötet beslöt att det fick göras när det blir aktuellt.

§

8

Övriga frågor
Problem med gäster som städar dåligt och då blir det mycket jobb för Xiang.
Förslag kom upp att vi ska ta bort henne från städning till våra gäster.
Gästen får själv ordna städning. Vi ska prata med Xiang och se hur hon
ställer sig till det.

§

9

Mötet avslutas
Johan avslutar mötet och tackar för visat intresse.
Hälsar alla välkomna till nästa möte den 21-10 - 26 kl. 19.00
i Stoby bygdegård.

!
Sekreterare
Lisbeth Hejman

Justeras: ordf. Johan Widell……………………………………………………

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

Sidan 2 av 2

