
 

Protokoll 
För styrelsemötet 2008-03-31 

Närvarande: Magnus, Johan, Stewe, Krister, Bo, Erling och Per, Anders gästade. 

1. Mötet öppnades av Stewe. 
 

2. Dagordningen fastställdes. 
 

3. 32 246 kr finns på kontot idag.  
Kommunens utbetalning av skötselbidrag dröjer. Beslut togs att om 
idrottsföreningen behöver pengarna, innan kommunens utbetalning har 
verställts, så kan medel tas ur byalagets kassa och betala 
idrottsföreningen med. 
 

4. Vi diskuterade omkring Anders förslag om en promenad och cykelbro över 
Almaån.  7 barn bor på andra sidan ån för tillfället. Ett alternativ är att 
fortsätta cykelvägen norrifrån och bygga ut befintlig bro med en lättare 
gångbro. Ett annat alternativ är att göra en bro i Åhällevägens förlängning, 
på samma plats som den gamla stenbron låg. 
En skrivelse skall författas och sändas till kommunen, med kopia till 
föräldraföreningen (som sedan skriver en egen). 
Erling och Stewe kommer till Per 080402 på författarafton. 
 

5. Vi beslutade att Leader-mötet inte är prioriterat. 
 

6. Valborgsfirande på Hanssons backe startar kl 19. Krister ordnar 
markägartillstånd. Fredrik samordnar aktiviteter med föräldraföreningen, 
dom kan överta driften av pil- och ringkastning. Magnus ordnar fyrverkeri 
och Stewe tillstånd, Erling elverk, Krister bänkar och ved.  
 

7. Årsmöte hålls torsdagen 15 maj, kl 19 på Solbacken. Magnus bokar och 
ordnar kaffebröd. Stewe och Erling ordnar kopiering av inbjudan till 
årsmöte och valborg. Aktuella val: Tre styrelseledamöter på 2 år, tre 
suppleanter på 1 år. En revisor på 2 år, två revisorssuppleanter på 1 år. 
Per delar ut mellan järnvägen och väg 23. 
 

8. Pubaftonen blev mycket lyckad trots konkurrens från melodifestivalfinalen. 
Det kom 70 ätande gäster, och senare ytterligare 15 till baren. 
Det ekonomiska resultatet blev minus 3410 kr.  
En ny pubafton, kanske modell oktoberfest, i oktober 2008 föreslogs. 
 

9. Inga övriga frågor. 
 

10. Tidpunkten för nästa ordinarie styrelsemöte beslutas vid konstituerande 
styrelsemöte, som avhålls direkt efter årsmötet.  
 

11. Mötet avslutades i god ordning. 


