Protokoll fört vid styrelsemöte med Stobybygdens
intresseförening 21 10 26
Närvarande: Johan Widell, Lars Persson, Dan Nilsson, Sune
Joelsson, Håkan Nilsson, Josefin Johansson och Mindy Silwer
Anmält förhinder: Lisbeth Hejman, Kjell Blomquist
§

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
Avslutningen för Bingorundan gick bra. Det var uppskattat att vi bjöd på korv.
Aktivitetsgruppen anordnar reflexrunda 30/10 kl 18.00. Barnen kommer få
räkna reflexerna och får efter avslutad runda en liten godispåse. Korv
kommer att säljas på plats.
Det planeras en digital tipsrunda. Mer information kommer.

§

5

Bygdegårdsgruppen
Anslagstavlan har kommit på plats. Den är förberedd för belysning.
Kodlås, beslutat att införskaffas. Lars kommer att köpa detta.
Problem att de kör runt flaggstången. Beslut om att sätta upp någon form av
hinder/stolpar som stoppar detta.
Problem med våta golv efter städningen. Städerskan är nu informerad om
detta.
Fler behövs till jour och gräsklippning. Håkan kan ställa upp med båda bitar
na. Josefin kan ställa upp på jour efter uthyrning. Schemat görs om till 8 v
rullning.
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Garaget har städats. Nya verktyg behöver inhandlas. Godkänns.
Förslag om nya resultattavlor till boulebanan. Godkänns för inhandling av
material och tillverkning.
Antalet kaffekoppar stämmer inte. Där är ca 85st. Förslag om att köpa in helt
vita koppar istället. Godkänns.
Spisar till köket ska införskaffas. Johan ska fixa offert på två nya spisar.
§

6

Ekonomin
Ekonomin är fortsatt god. Bidragen från kommunen har kommit in.
Pandemistöd ska komma i oktober.

§

7

Hemsidan
Gemensam mail har skapats till intresseföreningen så att fler ska ha tillgång
till att kunna se och svara på bokningarna.
Förslag om att slå ihop de två hemsidorna. Se om vi kan få fram statistik på
besöksantal. Vi forsätter och fundera på detta.

§ 8

Övriga frågor
Inga.

§ 9

Mötet avslutas
Johan avslutar mötet och tackar för visat
intresse.
Hälsar alla välkomna till nästa möte.
Kallelse skickas ut senare.

!
Sekreterare
Mindy Silwer

Justeras av ordförande: Johan Widell
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