
200112 Protokoll Styrelsemöte 

● Mötet öppnas
● Närvarande: Christer Berdén, Linda Lavi, Ann-Sofie Andersson, Robert Hult, Lotta 

Astré, Caroline Sandö
● Val av justerare - Christer Berdén.
● Dagordning godkänns
● Senaste mötesprotokoll
● Stående punkter: 

o Uppföljning områden - Bostäder: inget nytt, Trafik: när det gäller cykelvägar 
finns det inte nytt just nu. I samhället börjar det bli färdigt, men hur är tanken 
kring busshållsplatsen vid skolan är den färdig? Ska det upp mer belysning vid 
hållplatsen? Robert tar kontakt med Varberg Direkt för att kolla om det är 
färdigt. Motion: inget nytt kring motion. Linda tar kontakt med Viktoria 
Wiman för att kolla hur de har fått ner kostnaden på hyra av idrottshallen. 
Bandyföreningen önskar att vi gör lite reklam för dem, om de gör en annons 
kan vi länka vidare. Skola: Inflyttning i nya mellanhuset är gjord under första 
veckan. 

o Ekonomi - bokslut ser bra ut för 2019. Christer lämnar in den till revisorn. 6 
veckor efter att revisorn har fått bokslutet kan vi ha årets årsmöte. Förslag på 
dag till årsmöte 15/3, kl 17.00. 

o Marknadsföring
o Samverkan

● Mötesfrågor:  
o Stadgar - vi kommer med förslag till förändringar av stadgarna inför årsmötet. 
o Julmarknad - Lotta har varit i kontakt med Gunilla för att få information om 

hur hon har organiserat julmarknaden. Vi kommer att fundera framåt på 
möjligheten att ha en julmarknad istället för dem. Om intresse finns för att ha 
en julmarknad på annat ställe än Torna gård behöver vi sätta ihop en grupp 
som kan jobba med julmarknaden. 

o Inför årsmöte: Lotta skriver ett första utkast till verksamhetsberättelse och 
Linda skriver ett utkast till en verksamhetsplan efter nästa möte.

o Julgran - Linda ringer Olle för att se om han kan komma på onsdag kl 19 för 
att ta ner granen. 

o Tävlingen - vi önskar fler bidrag till tävlingen, så vi förlänger tiden för 
tävlingen månaden ut för att få in fler bidrag.

o Nytt medlemsår - information om ny inbetalning till nya medlemsåret 
kommer efter årsmötet.

o Tider för möten fram till årsmötet 2/2, 1/3 och 29/3. 
● Övriga frågor. 
● Tid och plats för nästa möte, 2/2 kl 17.30 hos Lotta
● Mötet avslutas
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