Hjoggböle Byaförening
Protokoll Styrelsemöte 2014-11-02
Närvarande: Åke Stenlund, Torbjörn Häggmark, Lisbeth Tjärnström och Annica Nyström
Annie Stenlund

Hemsidan: Nya hyreskostnader och nytt kontrakt infört.
Scenen: Är lagad, men den behöver målas på undersidan och ev läggas matta på ovansidan
( vi avvaktar med detta) Den behöver fixeras bättre mot väggen, åtgärdas
snarast.
Nymobiltelefon är införskaffad till Sofie ( uthyraren av Folkan)
Nytt elavtal från 1/10-14löper på 3 år, 40 öre/ kw timme.
Hockeybanan: Vi har fått ersättning av kommunen för detta, delas med HIF
Våffelcafét blev lyckat och gav ett netto på 950 kr.
Trasiga fönstret har Åke tätat provisoriskt.
Vi har inte fått några frivilliga byggare till skrubben och till täckningen av fönstret inne i
förrådet.
Vi har fått 2 nya medlemmar är nu uppe i 118 medlemmar.
Inköp av trådlöst headset är under förhandling.
Vuxenskolan i Burträsk vill hyra klubblokalen för data utbildning till Hjoggbölebor styrelsen
beslöt tillstyrka detta till en kostnad av 200 kr. Annons kommer i byaskvallret och på
hemsidan.
Åke och Torbjörn monterar upp taken till luftvärmepumparna.
Torbjörn kontaktar Erik Lundmark ang eljobben som behöver göras på Folkan.
Styrelsen beslöt att ställa in Allsångscafét nu i höst och ta nya tag ang detta till våren.
PUB-gruppen har haft möte och preliminär bestämt 4 PUB-kvällar 2015 i9 januari, maj, juli
och oktober.
Vi har inte fått någon intressent som vill ta över skrivandet av Byaskvallret.

Styrelsen beslöt att göra en broschyr med info om Byaföreningen att skickas med i 1:a
Byaskvallret 2015.
Vi planerade Julfesten och beslöt att till densamma speciellt bjuda in nyinflyttade från senaste
1 och ½ året. Hälsa dem välkomna och presentera dem.
Styrelsen beslöt att i samband med Julfesten ha ett avloppslotteri a 10kr/ lott.
Julfesten blir den 14/12 11:00-14:00 med julgröt, skinkmacka, glögg, kaffe och pepparkaka.
Fiskdamm och julfilm för barnen

Nästa Styrelsemöte 2015-01-18 18:00

Vid pennan Lisbeth Tjärnström

