Protokoll fört vid Wadensjö byagilles styrelsemöte 150831.
Närvarande: Pia Nilsson (ordf), Hanna Bradley, Liza Kullenberg, Malin Jönsson, Jörgen
Düberg. Saknades gjorde Per Magnuson, Viveca Caesar, Mikael Winter.
1 §. Ordförande Pia Nilsson öppnade mötet och hälsade välkommen.
2 §. Dagordningen fastställdes.
3 §. Föregående protokoll föredrogs och lades till handlingarna.
4 §. Rapporter:
a. ekonomi: Jörgen redogjorde för vad som finns på kontot. Han har börjat stämma av
vilka som betalat in medlavgifter. Han mailar lista till nästa möte.
b. investeringar:
- Mötet fattade beslut om inköp av “gatupratare”: väderskyddade
skylthållare att ställa ut inför aktiviteter.
- Liza har undersökt kostnaden för ljuddämpande skivor till byastugan,
att sätta i taket för att få en mildare ljudnivå. Detta skulle kosta ca
16000 kr, vilket mötet ansåg vara en för stor summa.
- kyrkan ska dra in fiber. Byagillet har fått fråga om att ansluta
byastugan samtidigt. Frågan diskuterades, ett alternativ var bla att dra
in fiber till huset men inte ha något abonnemang anslutet. Frågan
bordlades tills dess vi vet mer om kyrkans plan.
c. hemsidan: Kartan med motionsrundor bör finnas på nya hemsidan. Malin ber Per
lägga ut dessa.
d. övrigt:
- Pia har undersökt hur överenskommelsen med Lions ser ut. Muntlig
överenskommelse finns om att Lions använder lokalen för sina möten
och ger byagillet 5000 kr per år för detta.
- regleringen av tomtgränsen hos lantmäteriet är klart. Kyrkan äger
grusplanen.
5 §. Skrivelser: Pia har skrivit till Lunds stift angående bidrag till renovering av fönster. Inte
fått svar.
6 §. Aktiviteter
Genomförda: Allsången i juni var uppskattad av de närvarande som var något färre än
tidigare år.

Kommande: Vadensjöloppet den 13 september. Preliminärt program för hösten föredrogs av
Liza. Detta kommer i brevlådan å det snaraste. Luciafirande diskuterades: hålls den 13
december i kyrkan kl 15. Hanna håller i fikat.
7 §. Övriga frågor: Uppdatering om nyinflyttade. Ska hälsas välkomna å byagillets vägnar.
8 §. Nästa möte: 16 november 18.30, i byastugan. Malin ordnar fika.

Vid tangentbordet: Hanna Bradley, sekreterare

Pia Nilsson, ordförande

