Protokoll fört vid styrelsemöte med Stobybygdens
intresseförening 22-02-16
Närvarande: Johan Widell, Lars Persson, Kjell Blomkvist, Dan Nilsson, Sune
Joelsson, Lisbeth Hejman och Josefin Johansson
Anmält förhinder:
§

1

Mötets öppnande
Johan hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat

§

2

Fastställande av dagordningen
Dagordningen genomlästes, justerades och godkändes därefter.

§

3

Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll lästes genom, godkändes och lades till handlingarna.

§

4

Aktivitetsgruppen
Bra uppslutning på reflexrundan. Korv efteråt blev uppskattat och önskan
om nytt till våren.
Ny idé om att vi ska ha majbrasa i år igen. Aktivitetsgruppen blir kontaktad
och information efter det.

§

5

Bygdegårdsgruppen
Lars informerar om ett nytt kodlås, som han har hittat.
Beslut togs på mötet, att Lars köper in det föreslagna låset till en av
dörrarna.
Förslag om att det behöver göras inventeringar lite då och då.
Problemet med att det körs på gräsmattan runt flaggstången, har lösts med
att området är inhägnat. Tankar om hur vi skulle kunna utöka antalet
parkeringsplatser gjordes. Vi tänker vidare på det.
Garaget är städat och nya verktyg är inhandlade dit.
Resultattavlor till boulebanan är inhandlade och håller på att tillverkas.
Nya kaffekoppar är inhandlade, men fler behövs.
Johan har skaffat offert till nya spisar, som han tar med nästa gång.
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Förslag om att köpa grus/singel att lägga där ute.
Förslag om ny ljusbelysning kom upp, mer info kommer senare.
§

6

Ekonomin
Ekonomin är god.

§

7

Hemsidorna
Mindy Silwer har nu tagit över våra hemsidor och sköter bokningarna.
Många bokningar har kommit in igen.
Förslaget om att slå ihop Stoby intresseföreningens hemsida och Stoby
bygdegårds hemsida håller på att organiseras på ett bra sätt.

§ 8

Årsmötet
Mötet bestäms till den 9 mars kl. 19.00 i Stoby bygdegård.
Dragning av medlemslotteriet kommer att ske.
10 vinner presentkort.

§

Övriga frågor
Vi påminner om vår fina anslagstavla som står vid sidan om gamla
Bestoparkeringen. Chikanen vid Stobyhusvägen/Ernst Edvardsväg.

9

§ 10

Mötet avslutas
Johan avslutar mötet och tackar för visat intresse.
Hälsar alla välkomna till nästa möte som blir årsmöte den 9 mars kl. 19.00
i Stoby bygdegård.

Sekreterare
Lisbeth Hejman

Justeras: ordf. Johan Widell……………………………………………………
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