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20190325 Protokoll Styrelsemöte  

 
● Mötet öppnas 
● Närvarande: Lo�a, Christer, Robert, Caroline, Linda, Andreas, Ann-Sofie 
● Val av justerare: Andreas 
● Dagordningen godkänns 
● Senaste mötesprotokoll 
● Mötesfrågor:  

o Banken - Lo�a och Christer har varit på banken och skapat konto. På hemsidan finns 
e� formulär för a� fylla i medlemsuppgi�er och betala medlemsavgi�en.  

o Medlemsregister skapas automa�skt i Google, personuppgi�er som står med är 
namn, adress och mailadress, listan revideras e�er medlemsavgi� varje år. Vi behöver 
skicka ut informa�on via nätet för a� komma ut �ll så många som möjligt.  

● Stående punkter:  
o Uppföljning områden: 

Skola - �sdag 26/3 är det föräldraråd på skolan. Det är vik�gt a� skapa 
kontakt med föräldrarådet på skolan. Sommarstängningen som sker på olika skolor 
och förskolor kommer a� tas upp med poli�ken kommande måndag den 1 april.  

Trafiken - representanter från styrelsen har varit på två möten ang 
tågsta�onen. Det som är färdigt är a� en sta�on ska byggas senast 2026. APV vill 
�digarelägga bygget �ll �digast möjliga �d. Cykelvägar får avslag just nu pga en 
åtgärdsplan som bl.a. samhällsutvecklingskontoret, Trafikverket och regionen si�er 
med och jobbar fram. Robert kollar upp vem som jobbar med de�a. Caroline tar 
kontakt med Trafikverket för a� se plan för cykelvägar utmed gamla E6 framöver. 
Inför kommande möte tar Caroline kontakt med Josefin Sallander för a� se om hon 
kan komma och berä�a om vad som är på gång här. 

Träning - Ann-Sofie och Linda forskar y�erligare i möjlighet a� skapa någon 
form av gruppträning i närområdet.  

Näringsliv - Andreas tar ansvar för de�a i början. Han köper en blomma �ll 
Kvarnbageriet som nya företagare i området.  

o Inkommande Mail - inga nyheter.  
o Ekonomi - sponsoravtal, Christer och Andreas tar kontakt med kassör i Buas fram�d. 
o Marknadsföring - Linda tar fram e� förslag �ll reklaminlägg och text �ll Facebook, 

hon tar även fram reklamblad om vi behöver �ll Norvalla marknad. Andreas kollar 
upp möjligheten a� sä�a upp en anslagstavla utanför Ica i Väröbacka. 

● Övriga frågor 
● Tid och plats för nästa möte. Måndag den 29/4 och 3/6 kl 18.30 på Vallavägen 51. 
● Mötets avslutande 

 

__________________________________ __________________________________ 

Justerare Ordförande 

 

__________________________________ 

Sekreterare 


