Styrelsemöte i Hvens Byalag 2018-01-08
Protokoll
1. Mötets öppnande. Närvarande: Elisabeth, Lina, Sara, Kjell och
Sten-Åke
2. Godkännande av dagordning.
3. Val av mötesordförande. Sara Nilsson
4. Val av mötessekreterare. Sten-Åke Persson
5. Val av justerare. Elisabeth Aldén och Kjell Anselius
6. Förra mötet 2017-12-04 Genomgång av anteckningarna frän detta
möte.
7. Ekonomi – revisorer. Bokslutet för 2017 är förhoppningsvis snart
färdigt för revisorerna Berne och Jarl. Uppmärksammade att vi
behöver ersätta Berne som gör sin aviserade sista revision av oss.
Förslag kom upp och kommer att tillfrågas.
8. Inkomna ärenden. Inga

9. Valåret 2018 – Politikerdebatt. Datum för denna aktivitet
föreslogs den 4 mars, alternativt den 11 mars, beroende på tillgång
till lokal. Kjell tar fram förslag till inbjudan till partierna och får detta
godkänt i chatten.
10. Förstudien. Sten-Åke redogjorde för status efter helgerna med
utdelning av flyers och annonsering på webben och anslagstavlor.
Första workshopen är på onsdag den 10 januari på Backafallsbyn
och vi hoppas på stor uppslutning.
11. Midsommar. Elisabeth har varit i kontakt med Gotte angående
spelmansgänget som framfört intresse att delta på
midsommarfirandet på Nämndemansgården. Hur det är tänkt att
organiseras med tanke på förläggning och eventuellt arvode är
fortfarande oklart. Leif från Hembygdsföreningen deltar
förhoppningsvis på nästa möte så att vi kan få klarhet i vad som
gäller.

12. Hemsidan Lina åtar sig att se över vår hemsida och återkomma
med förslag på struktur och innehåll. Sten-Åke hjälper Lina med de
eventuella tekniska detaljer som behövs för att åstadkomma detta.
13. Övriga frågor.
Valborg; frågan om hur vi arrangerar Valborgsfirandet i år med
talare, allsång, bålbyggande och brandvakt diskuterades. Förslag att
försöka få till stånd en enkel kör som kan leda sången och
korvgrillning som eftersläckning/brandvakts event.
MultiSportPlan; Möte med lokala aktörer och representanter från
fritidsförvaltning är på gång.
Föreningssamverkan; De möten som hölls under förra våren för
att hitta mer formella strukturer och ämnen att samarbeta med och
kring måste återupptas. Vi kom då överens om att vi skulle delta
som adjungerande styrelseledamöter på varandras möten. Vi bjuder
därför in en från de övriga föreningarna till kommande
styrelsemöte.
Nyhetsbrev; Kjell och Sara sammanställer och publicerar årets
första omgående.
Prästgården; nyttjandet av den nya ägaren, Häljarps församling,
under det gångna året verkar obefintligt. Sten-Åke åtog sig att
undersöka om de har några planer och om det i så fall kan tänkas
att lokalsamhället kan tänkas tillåtas nyttja lokaliteterna.

14. Nästa möte. Måndagen den 5 februari kl. 18:15

15. Mötets avslutande.

______________________

________________________

Ordförande Sara Nilsson

Sekreterare Sten-Åke Persson

____________________________
Justerare Elisabeth Aldén

_____________________________
Justerare Kjell Anselius

