Protokoll fört vid Wadensjö byagilles styrelsemöte 150601.
Närvarande: Pia Nilsson (ordf), Hanna Bradley, Liza Kullenberg, Per Magnuson, Viveca
Caesar. Saknades gjorde Malin Jönsson, Mikael Winter och Jörgen Düberg.
1 §. Ordförande Pia Nilsson öppnade mötet och hälsade välkommen.
2 §. Dagordningen fastställdes.
3 §. Föregående protokoll föredrogs. Några uppdateringar ang vad som togs upp sist:
- I valberedningen ingår numera även Karin Ingvarsdotter
- Bo-Henrik har reparerat det mest akuta vad gäller byastugans skick: lagt tillrätta
takplattor och fönster upptill. Ett fönster i förrådet fortfarande trasigt. På sikt måste
fönstren kittas om. Viveca ber sin fönsterreparatör ta en titt och ge ett ungefärligt pris,
för att vi ska ha iaf en referenssumma att gå på för vidare planering/ diskussioner.
- Viveca köpte tack-present till Bo-Henrik, och till Johan Wadborg som lånade ut sin
lift.
- Kostnaderna för vidare reparationer diskuterades. Pia formulerar ett mail till kyrkan,
Hanna håller koll på leader. Förutom fönstren är putsen utvändigt ett stort jobb.
- Ljuddämpning i taket: Lixa kollar kostnad på plattor.
- Gatupratare (skyltar) finns för 695 kr +moms. Beslut om inköp bordläggs.
- Tomtaffären: fortfarande oklart, Pia kollar med H-K- Nya byinvånare: tre nya familjer ska hälsas välkomna. Malin, Pia och viveca
ombesörjer.
- Mail-listan: Pia tar inloggning av Viveca
4 §. Rapporter:
a. ekonomi: ingen rapport. Utgifter sen sist: tackpresenter till Bo-Henrik och Johan.
b. investeringar: inga gjorda
c. hemsidan: Per visade nya hemsidan: Jättefin! var omdömet!
d. övrigt: skrivelse från stadsbyggnadsförvaltningen: Pia kollar med H-K.
5 §. Skrivelser: inga gjorda
6 §. Aktiviteter
Genomförda: familjedagen inställd. Naturdagen vid gräsplan var uppskattad
Kommande: midsommarfirande: Dennis R ansvarar. Allsång: 27/6 kl 16 vid lekplatsen, fam
Kullenberg ansvarar. Pia ordnar skylt och Viveca mail inför dessa aktiviteter. Kräftskiva
planeras ev i augusti.
7 §. Övriga frågor:
a. styrelsen beslutade ändra hyreskostnaderna för tält och byastuga. Hyra av tält
kostar numera 200 kr för medlemmar och 300 för icke medlemmar. Byastugan kostar
300 kr för medlemmar, och 400 för icke medlemmar.
b. Pia kollar med H-K om Lions avtal/ deal: hur formell är den?

8 §. Nästa möte: 31:a augusti 18.30, i byastugan. Pia ordnar fika.

Vid tangentbordet: Hanna Bradley, sekreterare

Pia Nilsson, ordförande

