Hjoggböle byaförening
Protokoll från styrelsemötet 2014-09-28
Närvarande: Åke Stenlund, Torbjörn Häggmark, Annie Stenlund, Annica Nyström, Lisbeth
Tjärnström och Sofie Fahlgren under diskussion och beslut om ändrade regler för uthyrning
av Folkan.
Uthyrning av Folkan: Styrelsen har blivit kontaktad av polisen som vill att vi stramar upp
reglerna runt uthyrningen av Folkan.
Styrelsen beslöt att höja åldersgränsen vid hyra av lokal för fest med inbjudna gäster till 23 år.
Vid andra aktiviteter kvarstår åldersgränsen 18 år.
Styrelsen beslöt även att förtydliga reglerna som gäller vid hyra av Folkans lokaler, finns att
läsa på hemsidan. Dessa beslut gäller från 28-09-20014.
Styrelsen beslöt ang den uppkomna skadan på scenen att de som orsakat den får antingen
åtgärda den eller stå för kostnaden av en byggfirma.
Bokningstelefonen hörs det dåligt i och Torbjörn kollar upp detta och införskaffar ev ny
mobiltelefon
Styrelsen diskuterade även hyreskostnader. Styrelsen beslöt att dop inte är en gratis
barnaktivitet utan snarare kan jämföras med bröllop och dylika familjeaktiviteter.
Styrelsen beslöt fortsättningsvis att hyreskostnad är 50 kr för barnkalas.
Nytt Elavtal: Styrelsen beslöt att teckna fast avtal på 3år till en kostnad på 40,5 öre/ kw
timme.
Hockeyboken ( där snöröjningen av hockeyplanen skrivs in) är borta. Annie kontaktar Jonas
Bergmark för att få ” röjarlistan så vi kan efterforska boken. Den behövs för att vi ska få
bidrag av kommunen.
Våffelcafé 5/10 planerades Annica inhandlar och gör våffelsmet, Annica, Annie, Torbjörn och
Lisbeth tar med våffeljärn, vi ställer i ordning från 13:30.
Åke informerade att vi fått upprustningsbidrag á 8751 kr för målningen av Folkan och
städningen av Texta
Vad gäller byggnation så är det kvar att täcka fönstret på insidan av förrådet, samt fixa till
taken över nya uteaggregaten till luftvärmepumparna och ersätta den trasiga fönsterrutan.
Annica skickar ut meddelande till ” fixargruppen.
Utomhusbelysningen: Torbjörn kontaktar Erik Lundmark ang detta.
Vi Har inte fått någon som anmält intresse att ta över och uppdatera hemsidan eller att ta över
och redigera Byaskvallret.
Medlemsantalet är utökat med 2 personer.

Torbjörn informerade om att Tieto Enator kan tänka sig att sponsra oss med trådlöst headset
om vi kan komma överens om en lämplig summa.
Nästa styrelsemöte flyttat till 2 nov

Lisbeth Tjärnström

