
Protokoll   Styrelsemöte   191110  
● Mötets   öppnande  
● Närvarande:   Lo�a,   Linda,   Robert,   Andreas,   Caroline  
● Val   av   justerare  
● Godkännande   av   dagordning  
● Senaste   mötesprotokoll  
● Stående   punkter:   

o Uppföljning   områden,   Skola   -   föräldraråd   var   i   slutet   av   september   nästa  
föräldraråd   i   slutet   av   november.   Infly�ning   i   modulerna   kommer   ev   ske   inför  
jul.   Hälsa   -   vi   avvaktar   med   ak�vitetsschema   �lls   nästa   sommar.   Vi   kollar   upp  
om   intresse   finns   från   föräldrar   i   föreningen   a�   hålla   hoppas   och   sku�s   i  
Väröbacka.   Trafik   -   inget   ny�   i   trafikområdet   just   nu.   Boende   -   inget   ny�   just  
nu,   men   skyltar   kommer   upp   om   a�   det   finns   företag   som   är   intresserade   a�  
köpa   tomter   i   området.  

o Ekonomi   -   sponsoravtal.   Byapengen   har   vi   få�   �lldelat   �ll   oss.   
o Marknadsföring   -   Lo�a   kontaktar   Torna   gård   och   pratar   med   henne   om   det   är  

ok   a�   vi   gör   lite   reklam   för   föreningen   under   julmarknaden.   Caroline   börjar  
med   marknadsföringen   på   morgonen,   vi   tar   kontakt   med   övriga   i   styrelsen   för  
a�   se   om   vi   kan   dela   upp   resten   av   dagen.   Linda   är   där   11-12,   Lo�a   är   på   plats  
13-14.  

o Samverkan  
● Mötesfrågor:   

o Landsbygdspromenaden   -   medlemmar   ur   styrelsen   gjorde   en   promenad   i  
samhället   med   representant   från   landsbygdsutvecklingskontoret.   Promenaden  
avslutades   med   e�   längre   stopp   vid   fotbollsplanen   bakom   de   svarta   parhusen  
på   Vallavägen.   Där   fick   vi   informa�on   om   a�   det   går   a�   söka   e�   större   bidrag  
för   a�   skapa   en   samlingsplats   i   samhället.   Denna   ansökan   ska   vara   inne   senast  
den   31/10.   Lo�a   skriver   ut   i   Facebook-gruppen   och   frågar   e�er   intresserade  
som   kan   tänka   sig   a�   sä�a   ihop   en   ansökan   inför   kommande   år.  

o Julbelysning   -   vi   har   få�   e�   förslag   från   Ulrika   Rylin   om   a�   sä�a   upp   en  
julgran,   vi   kan   även   få   e�   bidrag   på   20000   för   a�   sä�a   upp   en   gran   med  
belysning.   For�nova   har   sagt   ok   och   är   villiga   a�   upplåta   mark   för   a�   sä�a   upp  
en   gran.   Vi   är   intresserade   av   gran   och   tar   kontakt   med   berörda   personer   för  
a�   få   upp   den   innan   första   advent.   Lo�a   skriver   ut   informa�on   i  
Facebook-gruppen   och   frågar   om   någon   har   kontakt   för   inköp   av   gran   och  
gjutning   av   fundament   �ll   granen.   

o Föräldraråd   -   ny�   föräldraråd   är   den   25/11.   
o Valberedning:   Extra   årsmöte   kommer   bjudas   in   �ll   för   a�   välja   valberedning  

den   8/12   kl   17.30.   Caroline   lägger   ut   inbjudan   med   anmälan   i   Facebook-  
gruppen.   Vi   kollar   på   Värö   Gäs�s   om   vi   kan   vara   där,   alt   om   vi   kan   vara   på  
Norvalla   IP.  

o Forum   för   boende:   Andreas   skapar   e�   forum   som   heter   Värö   forum   så   a�   alla  
kan   skriva   vad   de   vill   i   området.   

● Övriga   frågor  



o Vi   i   styrelsen   kollar   igenom   stadgar   för   a�   se   om   det   behöver   justeras   inför  
kommande   årsmöte.   

● Tid   och   plats   för   nästa   möte   8/12   kl   17.30   på   Norvalla   IP   först   extra   årsmöte   för   val   av  
valberedning   och   sedan   styrelsemöte.  

● Mötet   avslutas  

 
   


