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Protokoll fört vid styrelsemöte med Stobybygdens 
intresseförening 2022-11-09 

 
Närvarande: Johan Widell, Lars Persson, Dan Nilsson, Sune  
Joelsson,Håkan Nilsson, Josefine Nielsen, Mindy Silwer 
 
Anmält förhinder: Kjell Blomquist 
 
 
§  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 
Genomförda aktivister: 
Under den sista bingopromenaden gick alla intäkter till föreningen Julklaps-
shjälpen. 2160:- samlades in och swishades över till Julklappshjälpen.  
 
Söndagen den 30 november genomfördes en reflexrunda där barnen letade 
reflexer bland läskiga dekorationer. Aktiviteten var lyckad och uppskattades 
av deltagarna. Vi fick 3000:- av Bygdegårdsföreningen till eventet under 
#ViskrämmerSverige.  
 
Planerade aktiviteter: 
Aktivitetsgruppen är i kontakt med Svenska kyrkan och Stoby skola för att se 
om det går att genomföra ett luciatåg i år i kyrkan. Efteråt blir det i så fall nå-
gon aktivitet i församlingshemmet. Vi inväntar svar från Stoby skola. 

 
 
§  5 Bygdegårdsgruppen 

Nya lampor till hallen ska inhandlas. Soffan i hallen behöver bytas ut och vi 
håller utkik efter en passande alternativ.  
 
Lampa till ytterbelysningen vid trappan på sidan ska inhandlas. 
 
Ytterväggen på entre-sidan har behandlats och tvättats för att bli av med al-
gerna.  

 
§  6 Ekonomi  
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  Ekonomin är god. 
 
§     7    Hemsidan 

Mindy har gått en kurs kring olika bokningssystem av bygdegårdar. Våra ruti-
ner kring internettbokningar ses över utifrån informationen från kursen.  

 
§ 8 Övriga frågor 

Johan deltog i en inspirationsträff i Ignaberga bygdegård som anordnandes 
av Skånes bygdegårdsdistrikt. Träffen var intressant och lärorik. 
 
Det behövs nytt folk till Stoby intresseförenings styrelse. Vi alla hjälps åt att 
prata med personer som kan tänkas vara intresserade.  

 
§ 9 Mötet avslutas. 
 
    
 
 Sekreterare 
 Josefine Nielsen 
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