Protokoll
HjoggböleByaförening
Styrelsemöte 2017 12 17
Närvarande: Marine, Berit, Jimmie, Jenny, Robin och Lisbeth.

Ordförande öppnade mötet.
 Info om utskick av påminnelse om medlemsavgift till
föreningar.
 Styrelsen beslöt att ändra i bokningssystemet så att man
kan boka nedervåning och övervåning separat. Innebär att
vid hyra av hela Folkan (tillgång till köket) så måste man
boka båda.
 Info julmarknad/ julgröt. Evenemanget blev mycket
uppskattat av både besökare och utställare. Vinsten blev
5134 kr till Byaföreningens kassa.
 Nuläge ekonomi. Är i kapp med bokföringen. Vår nya
kassör Berit har gjort ett bra jobb med assistans av
Torbjörn Häggmark och Marianne Andersson.
 Info om att kostnad för hemsidan är 3000 kr per år.
Styrelsen beslöt att Jimmie pratar med Richard Granberg
om tips på att få hemsidan ordnad på något smidigare och
billigare sätt.
 Protokoll från höstens styrelsemöten har inte blivit inlagda
på hemsidan vi behöver titta över och ordna detta.
 Styrelsen beslöt att uppdatera medlemsantalet och se
över om vi kan göra en medlemsförteckning.

 Styrelsen diskuterade hur vi kan jobba mer med att söka
sponsorer till Byaföreningen.
 Info om grävning för bredband till folkan. Fått offert
kostnad 17 800:- vid svar innan sista mars. Styrelsen
beslöt att ta upp detta för beslut på årsmötet. Datum för
årsmöte sattes preliminärt till 25 februari.
 Styrelsen planerade och beslöt avtackning av Föregående
kassör Marianne Andersson.


Afterwork under våren diskuterades och planeras
preliminärt att ske under mars månad.

 Nya bord till övervåningen diskuterades. Förslag på att
bygga ett kallförråd till stolarna och göra pub/ café
utrymme på nedervåningen där vi idag förvarar stolarna.
 Förslag på att eventuellt ordna någon jullovsaktivitet för
barn och ungdomar mellan jul och nyår diskuterades.
 Styrelsen beslöt att dragning av motionsvinster sker med
2 vinster per låda då det inte blivit någon dragning
tidigare i höst. Vinnare publiceras på Facebook och på
hemsida.
 Nästa styrelsemöte 2018 02 04 om inget oförutsett
inträffar under januari.

Vid pennan Lisbeth Tjärnström

