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1. Mötets öppnande 
 

2. Val av justeringsman 
Agnes Olsson och Viktoria Löwenthal väljs till att justera dagens protokoll. 
 

3. Godkännande av dagordningen 
 

4. Förra mötet 
Förra mötet hölls den 27:e mars. 
 

5. Inkomna ärenden 
Ärende har inkommit från Maria Söderdahl med önskan om att föreningen undersöker 
situationen med toalett på Gröningen. OB följer upp detta med Peder Alberoth på 
kommunen. 

 
Ärende har inkommit om att Byalaget bör skapa och administrera en 
webbevenemangskalender för Hven. Styrelsen är överens om att detta hade blivit för 
betungande för Byalaget och i synnerhet när det gäller den dagliga förvaltningen. OB bollar 
vidare frågan till Turistbyrån. 

 
1. Valborgsmässoafton 

Vi bör ha tydligare hålltider. Arrangemanget startar kl. 20:00 och brasan tänds 20:30. SÅP ser 
till att där finns tändning. VL ansvarar för eftersläckning. SN ansvarar för PA och ström. 
Frågan om talare lämnas öppet en vecka till. VSH ansvarar för produktion av affisch, som bör 
innehålla info om ny tradition med ”eftersläcksparty”.  

 
2. Internkommunikation 

VSH undersöker möjligheterna att få G-Suits-licenser genom TechSoup. 
 

3. Externkommunikation 
Den befintliga kommunikationsplanen bör ses över och ansvarig för detta är LÖ, VSH och SN. 
VSH och LÖ har tagit fram förslag på ny hemsida och är ansvariga för att implementera den, 
vilket bör göras så snart som möjligt. 

 
4. Lokal förvaltning 

Byalaget har nya infoblad som ska distribueras.  
 

5. Lokal elproduktion 
OB har varit i kontakt med EON och fortsätter att uppvakta dem. 

 

 
 
 

 
 
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte för Hvens Byalag 
 
Datum: måndagen den 9 april 
Tid: 18:30 – 20:00 
Plats: Hemma hos Oscar, Landsvägen 
 
Närvarande: Oscar Burkvist, Sten-Åke Persson, Lina Örtman, 
 Viktoria Löwenthal, Agnes Olsson, Viktor Silfverhjelm 
 Hultqvist 
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6. Multisportplan 
EA och VL fortsätter arbetet med projektet. 

 
7. Övriga frågor 

OB kommer ställa upp i tidningen Hallå i egenskap av ordf. i Byalaget. 
 
SÅP sammanställer en lista på organisationer byalaget är medlem i och skickar det till 
styrelsen. 

 
8. Nästa möte 

Nästa möte hålls 7 maj kl. 18:15 
 
 

 
 
 
 

Vid protokollet: 
Viktor Silfverhjelm Hultqvist 
 
Undertecknat: 
Oscar Burkvist 
 
Justerat av: 
Viktoria Löwenthal 
Agnes Olsson 
 
 
Protokollet är digitalt signerat genom Kivra.  
Signeringsloggen är arkiverad tillsammans med protokollet. 
 

 
 
 
 
 
 

 


