Dagordning Styrelsemöte 191006
● Mötets öppnande
● Närvarande: Ann-Sofie Andersson, Linda Lavi, Andreas Sandö, Caroline Sandö, Robert
Hult och Christer Berdén
● Val av justerare: Andreas Sandö
● Godkännande av dagordning
● Senaste mötesprotokoll
● Stående punkter:
Uppföljning områden:
o Träning - inget direkt uppenbart intresse från någon att ha träningstillfällen,
men många som tycker att idén är bra. För att kolla upp intresse för Hoppis
och skuttis kontaktar vi Victoria Wiman om de är intresserade av att hålla i
det även i Väröbacka. Aktiviteter som finns i idrottshallen, innebandy och
friska viljor. Viss tid finns ledig under helgen. På söndagar har en familj startat
en förening och är i idrottshallen och tränar olika aktiviteter olika veckor.
Linda kontaktar familjen och kollar om intresse finns att detta sprids vidare till
fler inom föreningen.
o Ekonomi o Marknadsföring - Lotta har gjort en bra insats och lagt ut ett meddelande i
Facebook-gruppen så vi har blivit fler än 200 medlemmar i föreningen och
därmed kan söka stora landsbygdspengen. Som förslag så tar vi en del av
dessa pengarna och köper in julstjärnor och sätter upp genom samhället.
Linda kollar upp med Buas framtid hur de har gått till väga när de har köpt in
sina stjärnor.
o Samverkan - Robert var på ett samverkansmöte med andra föreningar i
kommunen under september. Det är än så länge inte klart vad det mötet
kommer mynna ut i.
● Mötesfrågor:
o Landsbygdspromenaden. Ulrika Rylin kommer hitta den 15\10 kl 16.30. Vi
startar vid Ica i Väröbacka och utgår därifrån. Vi pratar med Ulrika om vad
som saknas i samhället och vad vi tänker skulle behövas. Lotta, Robert,
Caroline och ev
o Idag saknas något för ungdomarna att göra. Förslag från oss är att om vi kan
hitta någon lokal någonstans så kan vi ta kontakt med föräldrar om att ordna
ett ungdomshäng som ungdomar kan hänga på under några helgdagar per
månad.
o Valberedning: Vi lägger ut i medlemsgruppen på Facebook och frågar om
någon kan tänka sig att vara med i valberedningen.
o Byapeng sökt. Vi är nu över 200 medlemmar och kommer därmed få den
stora pengen utbetald när ansökan är inskickad. Vi informerar ut i Facebookgruppen om antalet medlemmar.
o Andreas och Lotta har varit på Ringhals och pratat med Erika Leek om
Ringhals närboendekontakt. De pratade då om sponsring och cykelvägar. De
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fick med sig namn till sponsorer och cykelvägar. Ringhals har möten årligen
med närboende föreningar och dit kommer vi bli inbjudna när det är aktuellt
igen.
o Andreas och Christer tar kontakt med Buas framtid ang sponsoravtal och hur
de hanterar det.
o Anslagstavla - en snickare är tillfrågad och han har inte möjlighet att göra en
anslagstavla, men rekommenderar att fråga företaget han jobbar på om de
har möjlighet att göra en anslagstavla med sponsornamn på och sätta utanför
ICA.
Övriga frågor: Förslag att vi står på julmarknaden på Torna Gård och marknadsföra. Vi
gör upp ett schema på kommande möte.
Vi startar en Facebook-grupp till för allmänheten i området, så det finns en sida som
alla som bor här runt omkring kan skriva inlägg på så använder vi oss av Visionens
hemsida.
Tid och plats för nästa möte. 10/11 kl 17.30.
Mötets avslutande

