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Protokoll fört vid styrelsemöte med Stobybygdens 
intresseförening 2022-04-12 

 
Närvarande: Johan Widell, Lars Persson, Dan Nilsson, Sune  
Joelsson, Kjell Blomquist, Håkan Nilsson, Josefine Johansson 
 
Anmält förhinder: Mindy Silwer 
 
 
§  1 Mötets öppnande 
              Johan hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§   2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen genomlästes, justerades och godkändes därefter. 
 
§   3 Föregående mötesprotokoll 

Förgående protokoll lästes genom, godkändes och lades till handlingarna. 
 

§  4 Aktivitetsgruppen 
Planerade aktiviteter:   
30/4 Majbrasan med samling19.30 på förskolans parkering för att gå fackel-
tåg ner till Sorkavallen kl 20.00.  
 
24/4 Genomförs Håll Stoby Rent. Vi samlas vid förskolans parkering kl 14.00 
och alla går och plockar på varsitt håll. Alla som hjälper till får en korv. 
 
Bingopromenaderna startar v.18. De pågår v.18-v.40 jämna veckor. Uppe-
håll v.28 och v.30. Start mellan 10.00-12.00. 
 
Kommit upp för diskussion: 
Utegym vid bygdegård 
Lekplats/ute hinderbana vid bygdegården 
Stobyknatet till hösten 

 
 
§  5 Bygdegårdsgruppen 

Grus är inhandlat till parkeringen kring bygdegården och lagts ut. Plane-
ringen kring utbyggnaden av parkeringen fortsätter. Detta kommer genomfö-
ras under våren.  

 
Offert på nya ugnar och spisar har kommit till Johan Widell och ska bestäl-
las. 
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Inventering har gjorts av kuverten, ska finnas till 100 sittande gäster. Nya 
champagneglas ska inhandlas så att det finns så att det passar till antalet sit-
tande gäster. 
 
Garaget är städat och inventerat.  
 
Modul till det elektroniska låset har nu kommit och ska installeras.  
 
Hyran för bygdegården kommer höjas efter den 22 augusti 2022.  

 
§  6 Ekonomi  
  Ekonomin är god. 
  Swish är införskaffat till föreningen. 
 
§     7    Hemsidan 

Den nya hemsidan är uppe och använda nu som hemsida för bygdegården, 
intresseföreningen och aktivitetsgruppen. De olika delarna av föreningen 
finns under varsin flik på hemsidan. 

 
§ 8 Övriga frågor 
 
 
§ 9 Mötet avslutas. 
 
    
 
 Sekreterare 
 Josefine Johansson 
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