
Protokoll   Styrelsemöte   190901  
● Mötets   öppnande  
● Närvarande:   Charlo�   Astré,   Ann-Sofie   Andersson,   Linda   Lavi,   Andreas   Sandö,   Caroline  

Sandö  
● Val   av   justerare:   Andreas   Sandö  
● Godkännande   av   dagordning  
● Senaste   mötesprotokoll  
● Stående   punkter:   

Uppföljning   områden:  
o Norvalla   marknad,   flyers   delades   ut   på   marknaden,   svårt   a�   veta   vilka   på  

marknaden   som   kom   från   bygden.   Cyklister   fick   flyers   på   sina   cyklar.   Inte  
någon   stor   genomslagskra�   på   marknaden.   

o Ekonomi   -   sponsoravtal,   avvaktar   �ll   kommande   möte   med   ekonomi-frågor.  
o Marknadsföring  
o Sommarträningen   -   det   var   o�ast   8-10   personer/�llfälle   i   somras.   Bra   upplägg,  

bra   respons   från   de   som   deltar   på   träningen.   Kan   vi   få   ihop   fler   som   håller   i  
träningen   så   kan   vi   dra   igång   träning   igen   från   oktober   månad.   

o Linda   kollar   upp   med   kommunen   vilka   ak�viteter   som   finns   i   idro�shallen   i  
Väröbacka.   

o Samverkan  
● Mötesfrågor:   

o Kontaktperson   på   Ringhals   har   tagit   kontakt   med   föreningen   via   meddelande  
�ll   ordförande.   De   har   e�   nätverk   för   föreningar   i   området.   Andreas   och   Lo�a  
tar   kontakt   med   Ringhals   representant   för   a�   boka   möte.   

o Vi   har   få�   en   inbjudan   �ll   byalagsträff.   Under   dagens   möte   är   det   osäkert   vem  
som   kan   representera   oss.   Caroline   frågar   styrelsemedlemmar   som   inte   är  
med   på   dagens   möte   om   de   kan   gå.   

o Vi   kommer   ta   kontakt   med   Ulrika   Rylin   för   a�   visa   upp   vårt   närområde.   Ta   in  
förslag   från   medlemmar   i   Värö-Stråvalla-visionen   på   Facebook   och   se   vad  
området   är   ute   e�er.   Vi   e�erlyser   �ps   från   människor   i   området,   förslag   på  
område,   �ps   på   vad   vi   önskar   i   området.   

o Vi   frågar   snickare   i   vår   omgivning   om   någon   kan   göra   en   anslagstavla   som   vi  
kan   sä�a   upp   utanför   ICA.   

o Trafikverket   ska   göra   has�ghetsdämpande   åtgärder   genom   Väröbacka.   Det  
kommer   börja   ht   2019   och   vara   färdigt   under   2020.  

● Övriga   frågor:   Föräldraråd   kommer   vara   på   skolan   några   gånger/termin.   Lo�a   pratar  
med   Kaisa   Sundholm   (�   rektor)   om   de   önskar   a�   vi   har   en   representant   med   från  
Värö-Stråvalla-visionen   på   dessa   mötena.   Förslag   från   oss   är   a�   protokoll   från  
föräldrarådsmöten   läggs   på   Unikum.   Lo�a   pratar   med   Kaisa   om   det.  

● Tid   och   plats   för   nästa   möte.   6   oktober   kl   17.30.  
● Mötets   avslutande  

 
   


