Lauker – Lövvikens byastugeförening
Styrelsemöte 2018-09-23

Närvarande: Kristina B, Greger, Christina L, Lars-Åke, Helena, Madeleine.
•

Mötet öppnas, till justerare valdes Christina L.

•

Monica Sandberg informerar om hennes fasta arbetsuppgifter (nyckelansvarig,
administratör av hemsidan, uthyrning/fakturering av byastugan, bagarstugan och
Antes Gård) och önskar få hjälp med att administrera hemsidan samt så småningom
att hitta en ersättare för henne.

•

Genomgång av föregående protokoll som läggs till handlingarna.

•

Ekonomi
Redovisning/utvärdering:
Let´s go: överskott 12400 kr
Laukerdagarna 2018: överskott 12645 kr
Dans 2018-08-18: överskott 459 kr

•

Taket, Åke och KarlGustav har arbetat klart med taket och styrelsen beslutar att
belöna deras stora insats med en liten present.

•

Antes utskick, enligt medlemsmötets beslut.
Styrelsen beslutar att avvakta med planerat utskick tills efter nästa medlemsmöte, pg
a tillkomna oklarheter i kontraktskrivningen.
Helena kollar upp Antegårdens lösöresförsäkring.

•

Kommande aktiviteter:
12 okt fredag knytkalas för medlemmar, Christina L och Lotta Jonsson
ansvarar
27 okt lördag surströmmingsmedlemsmöte med brainstorming och ev
grupparbete kring byastugeföreningens aktiviteter
28 okt-29 okt söndag-mån barnlovsaktiviteter, Madeleine ansvarar
18/11 sköna söndag, Helena och Kristina B ansvarar
9/12 söndag julfest med grötlunch
Julotta?
10/2 2019 Söndag Årsmöte

•

Eilert har blivit ombedd att röja i eljusspåret

•

Per-Erik Karlsson m fl röjer i barnbacken lördag 29/9

•

Diverse plåt efter takomläggningen tas bort av Per-Erik Karlsson

•

Förflyttning av flytbrygga från strand till framför omklädningsrum görs av Per-Erik Karlsson i
samband med barnbacksröjningen.

•

Helena har förslag på och får i uppdrag att fortsätta se över möjligheten att ordna ställplatser
för husvagnar/husbilar vid byastugan.

•

Spånhyvel. Oklarheter angående äganderätt av upphittad spånhyvel som restaurerats av
byastugans medlemmar inom Anteprojektet.
Hyveln har använts för att restaurera tak.
Skrivelser har inkommit till styrelsen angående hyvelns ställplats samt användningsområde
utanför byastugans nytta. Greger och Kristina B tar frågan vidare.

•

Bygdegårdarnas riksförbund anordnar kurs i administration av hemsida, ev kan Christina L
åka. Madeleine tar kontakt med Bygdegårdarnas riksförbund om frågor gällande ett ev byte
av hemsidedomän om detta kan innebära minskningar av arbetsbörda.

•

Sandviken, Per-Erik Karlsson ska ombedas diskutera med markägare kring arrendet av
badstranden i Sandviken.
En skylt där strandgästerna ombeds ta med sig sopor hem ordnas av Lars-Åke.

•

Styrelsemedlemmar ombeds att ej diskutera Byastugans angelägenheter på sociala medier.

•

Nästa möte 14/10 kl 18:00

Mötet avslutas!

Ordförande

Justerare

Kristina Bäckström

Christina Löfgren

