Protokoll fört styrelsemöte för Hvens Byalag 6 augusti 2018
Datum:
Tid:
Plats:

Måndagen den 6 augusti 2018
18:15
Fotbollsplanen

1. Mötets öppnande
2. Närvarande
Lina Örtman, Elisabeth Alden, Viktoria Löwenthal, Viktor Silfverhjelm Hultqvist,
Sten-Åke Persson
3. Val av justeringsman
Lina Örtman väljs till att justera dagens protokoll.
4. Godkännande av dagordningen
5. Förra mötet
Förra mötet hölls den 4 juni.
6. Inkomna ärenden
VL har pratat med ”en kvinna” som gett förslag om att byalaget ska ordna en
filmvisningen av den nya filmen om Hven. Ingen i styrelsen förstår vilken film det är
som menas. VL ska prata igen med kvinna och återkomma.
7. Toaletter
Styrelsen konstaterar att kommunen ej har installerat de toaletterna vid Gröningen
som utlovades.
Vidare konstaterar styrelsen att toaletterna i Kyrkbacken ej har fungerat i år heller.
Byalaget bör formulera en skrivelse till kommunen där vi efterfrågar en strategi för
toaletterna på Ven. VL kontaktar Kyrkbackens hamn om att tillsammans göra en
skrivelse till kommunen i detta ärende.
8. MSP
Invigning av MSP sker 25 augusti kl. 11-13. Birgitta Persson invigningstalar.
Traktorsläp för scen lånas av Kungsgården. Styrelsen diskuterar hur man ska lägga
upp bokning och reglera bokningsbara tider för MSP. EA ska undersöka
bokningssystem för MSP och drift av detta. LÖ kommer finnas på plats under
invigningen för att hjälpa till med praktiska ting.
9. Mötesdag under hösten
Styrelsen föreslår onsdagar och hör med frånvarande styrelsemedlemmar om detta
fungerar för dem.
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10. Stormöte till hösten
Byalaget ska hålla traditionsenligt stormöte under hösten. Detta kommer ske en
söndag i november. SÅ kontrollerar med Backafallsbyn om när de kan bistå med
lokal för detta.
11. Ventrafiken
Ventrafikens driftsavtal går ut till årsskiftet. Styrelsen bevakar utvecklingen.
12. Leaderprojektet
SÅ håller på med slutredovisning projektet. Planen i närtid är fortsätta projektet med
kompetensutveckling för att kunna engagera och utbilda folk i frågan om
projektmålen.
13. Övriga frågor
Byalaget bör införskaffa och dela ut reflexvästar på Hven. EA kollar med SN om
leverantör till reflexvästar.
Byalaget bör lyfta frågan om trafiksäkerhet på Hven. Styrelsemedlemmar uppmanas
att fundera på hur vi ska lyfta denna fråga, vad som ska fram och med vilka metoder,
för diskussion på nästa möte.
14. Nästa möte
Nästa möte hålls 5 september.

Vid protokollet:
Viktor Silfverhjelm Hultqvist
Justerat av:
Lina Örtman

Protokollet är digitalt signerat genom Kivra.
Signeringsloggen är arkiverad tillsammans med protokollet.
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