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Mötet öppnas
Närvarande: Heidi, Robert och Caroline
Mötesordförande: Robert
Val av justerare: Heidi
Dagordning godkänns
Senaste mötesprotokoll läses upp.
Stående punkter:
○ Uppföljning områden
○ Motion - Vi har hittills haft 7 träningstillfällen. Vi försöker hålla pass månaden
ut.
○ Trafik - Buss 614, tidigare 777, stannar vid Backavägen. Caroline har varit i
kontakt med Hallandstrafiken för att se om hållplatsen kan flyttas till skolan
för att fler som hämtar/lämnar barn vid skolan och jobbar på skolan ska
kunna nyttja bussen på ett annat sätt. Ett förslag som uppkommer vid mötet
är att bjuda in Hallandstrafiken för att diskutera tanken med kollektivtrafiken
och varför bussen bara stannar vid vissa hållplatser.
Mötesfrågor:
○ Caroline och Ann-Sofie ska ta tag i att få ihop en ansökan om en mötesplats i
Väröbacka. Vi ska kolla efter via facebook om vi hittar fler som är intresserade
av att vara med och skriva ihop ansökan.
○ Julgran 2020, vi tänker att vi använder samma provisoriska fot i år som förra
året. Vi kolla med Frillesås bandy om vi kan köpa gran av dem även i år.
Beroende på Coronaläget i december kanske vi i samband med
julgransresningen tar ett tillfälle att bjuda på glögg och pepparkakor för att
visa upp oss.
○ Caroline tar kontakt med Stadsbyggnadskontoret för att se om de kan vara
intresserade att komma på ett av våra styrelsemöten framöver.
○ Medlemstalet är något färre i år. Kan det bero på Corona?
○ Som mötesdagar under hösten fortsätter vi med 1 söndagen i månaden kl
17.30. Ev kan något möte flyttas om vi får hit Stadsbyggnadskontoret eller
HLT.
Övriga frågor.
○ Robert berättar att en ny åtgärdsplan för gång- och cykelväg Frillesås-Stråvalla
har kommit.
Tid och plats för nästa möte, 6/9 kl 17.30
Mötet avslutas
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