Lauker – Lövvikens byastugeförening
Styrelsemöte 2018-10-14

Närvarande: Madelen, Lotta L, Anki (ersätter Greger som inte kunde närvara), Kicki, Lars-Åke,
Helena, Kristina.
1. Mötet öppnas, val av justerare Lars-Åke.
2. Genomgång av och uppföljning av föregående protokoll:
 Helena fortsätter med ställplatser och rapporterar löpande framöver.
 Gällande hemsidan och byte av domän avvaktar vi tillsvidare och jobbar på att hitta
medhjälpare inom styrelsen till Monica.
 Gällande spånhyveln har Kristina och Greger på styrelsens uppdrag pratat med
byaåldermannen som åtar sig uppdraget att undersöka äganderätten och ta över
frågan då styrelsen för Lauker-Lövvikens byastugeförening anser inte att vi kan ta
beslut i ärendet.
 I övrigt läggs protokollet med godkännande till handlingarna.
3. Ekonomi, Helena redovisar balans och resultat jämfört med föregående år. Intäkterna 2018
är hittills mindre jämfört med 2017 däremot så är utgifterna mindre detta år. Helena
redovisar att skillnaden är Euskefeurats uppträdande som gav ett stort plus i kassan.
Medlemsantalet har ökat under 2018 och gett oss +6000 kr i medlemsintäkter. Helena får i
uppdrag att kontakta Fride för fortsatt plogning kommande vinter.
4. Medlemsmötet den 27/10, att ta upp på mötet: Pingisbordet är trasigt och används mycket
sällan, ska vi laga det eller göra oss av med det? Gällande Antés utlånade saker ansvarar
Kristina för information. Vi kommer även att ha ”brainstorming” med medlemmarna
gällande kommande års aktiviteter. Lösöresförsäkring, Helena kollar upp till mötet vad som
gäller. Helena och Kicki handlar mat. Helena kollar om Marie och Monica kan hjälpa till att
förbereda maten till mötet.
5. Kommande aktiviteter, 28-29/10 barnlovsaktiviteter, filmklubb, fika, Madelen ansvarig. 18/11
Sköna söndag , annons i Annons Xet, Helena, Kristina och Kicki hjälps åt.
6. Övriga frågor:
 Vårt internet fungerar inte, Madelen och Simon kollar om det är datakabeln eller
routern som är trasig.
 Annonsplats Coop, vi får en skylt på Coop väggen där vi kan sätta upp info om ”Vad
som händer på byan”, Lars-Åke och Rune monterar upp den.
 Skidspåret, Lars-Åke fortsätter köra upp det kommande vinter, han kommer att se till
att spåret är draget till helgerna och loven under skidsäsongen. Spårmaskinen var
trasig del av förra vintern men är nu lagad.
 Hjärtstartaren, Kicki kommer att uppdatera listan på vilka personer man kan
kontakta, Kicki kollar när vi kan ha ny hjärt-lungutbildning, Kicki kollar om batteriet
behöver bytas.
7. Datum för nästa möte söndag den 25/11 kl: 1800, valberedningen kallas till mötet.
8. Mötet avslutas.
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