Styrelsemöte i Wadensjö byagille 150413
Närvarande: Pia Nilsson (ordf), Liza Kullenberg, Viveca Caesar, Malin Jönsson, Per
Magnusson, Hanna Bradley. Saknades gjorde Jörgen Düberg och Mikael Winter.
§ 1. Ordförande Pia hälsade välkommen och öppnade mötet.
§ 2. Dagordningen fastställdes.
§ 3. Föregående protokoll: protokollet från det konstituerande mötet 150301 föredrogs, och
lades till handlingarna med en kommentar/ ändring: Dennis R har avsagt sig uppdraget i
valber och Per M jobbar på att hitta en ersättare.
§ 4. Rapporter:
a. ekonomisk rapport: ingen.
b. investeringar:
I. frågan om att dra bredband till byastugan diskuterades. Frågan bordläggs tills
dess intresse uppstår från bybor/hyresgäster
II. Byastugans skick vad gäller tak och fönster diskuterades.Vi behöver få en
klar bild både av vad som behöver göras, hur akut det är samt en kostnad om en
hantverkare ska göra arbetet. Pia ber Jonas ta en titt, och Viveca ber “sin”
fönsterreparatör göra detsamma vid tillfälle. Malin skriver en förfrågan på fb om någon
bybo vill ta en titt och ev är hugad att hjälpa till.
III. Mötet diskuterade inköp av nya skyltar att ha ute vid vägen inför aktiviteter.
Nuvarande är i trä, blåser lätt bort och har ingen last som skyddar texten. Skyltar av
bättre snitt med plasthölje och som fjädrar för vinden finns för ca 700 kr st. Frågan
diskuteras vidare vid nästa möte.
c. hemsidan: Per jobbar på en ny hemsida, som en del i sin kurs i webdesign. Mötet
diskuterade vilka funktioner som önskas. Hanna och Malin tar en titt på Pers prototyp innan
den går live.
d. övriga rapporter:
I. Liza håller kontakten med studieförbundet vuxenskolan.
II. Pia håller sig uppdaterad ang “tomtaffären” med kyrkan.
§ 5. Skrivelser: inga skrivelser har inkommit. Inbetalningskort går ut inom kort.

§ 6. a. Genomförda aktiviteter: pyssla påskgrupp hos trädgårdsidyll. Var uppskattat av de
deltagande, som kunde varit fler. Påsklekar: välbesökt och uppskattat. Ca 15 barn med
föräldrar deltog i äggmålning och traditionella lekar. Städdag: ett 15tal deltagare som efter väl
utfört arbete njöt av Mickes goda soppa och pannkakor samt av ett ljuvligt väder!
b. Kommande aktiviteter: 25 april: småkrypsspaning vid fotbollsplanen. Per M håller i trådarna
(spaden?). 24 maj (obs datumet!!!) familjedag vid fotbollsplanen/ lekplatsen/ smedjans loft,
beroende på väder. Tid: kl 11. Viveca håller i trådarna.
§ 7. Övriga frågor:
a. Vem ser till att skyltarna kommer ut inför aktiviteter? I första hand ansvarig för
aktiviteten. Per kan vara behjälplig, liksom Liza som gärna textar.
b. Hur ska vi välkomna nya byinvånare?
c. Hur långt ska byagillet sträcka sig rent geografiskt? var ska vi värva våra medlemmar?
d. Pia delade ut inbetalningskorten, att lägga i byns brevlådor. Vi försöker göra en
uppföljning under sommaren och en påminnelse till hösten i den händelse någon inte
betalar,,,,
§ 8. Nästa möte hålls den 1:a juni, antingen kl 19 hos Viveca, eller 18.30 i byastugan. Hanna
bakar.
§ 9. Ordförande avslutade mötet.
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