210221 Protokoll Styrelsemöte
● Mötet öppnas.
● Närvarande: Lotta, Heidi, Ann-Sofie, Robert och Caroline
● Justerare Heidi
● Dagordning godkänns.
● Senaste mötesprotokoll läses upp.
● Stående punkter:
○ Bostäder - Inget nytt.
○ Skola - Caroline var med på föräldrarådet där det var mycket fokus på
distansundervisningen. Skolgården kommer inte påbörjas arbete med förrän
planen med utbyggnad av matsalen på skolan är färdig.
○ Fritid - Inget nytt.
○ Näringsliv - Inget nytt.
○ Trafik - Caroline har mailat Trafikverket och kommunen för att få besked om
var i läget beslutet är. Svar har inkommit från Trafikverket som hänvisar till
kommunen. Inget svar har inkommit från kommunen. Påminnelse kommer
skickas till Varberg direkt efter dagens möte.
● Ekonomi - Julgranen är nu betald, i övrigt mer vi gå ut med betalning av
medlemsavgiften efter årsmötet.
● Marknadsföring. Vi har lagt ut mer info på Facebook-sidan på sista tiden. Vi jobbar på
med mer information framöver.
● Samverkan. Caroline har varit på möte med Norvalla, Värö-Stråvalla
hembygdsförening ang julmarknad på Norvalla. Heidi och Ann-Sofie går på mötet den
3/3.
● Mötesfrågor
○ De som söker medlemskap i gruppen godkänner vi oavsett var de bor idag.
○ Medlemsavgiften har vi förslag på att den fortsatt kommer vara samma som
nu.
○ Förtydliga på hemsidan hur anmälan och betalning av medlemsavgiften går
till.
○ Förberedelser inför årsmötet. Vi fastställer dagordning för årsmötet. Lotta
läser igenom verksamhetsberättelsen och verksamhetsplan inför årsmötet.
○ Kattegatt syd - i fredags var sista dag för åsikter om Kattegatt syd. Vi la ut
information om det på Facebook-sidan i förra veckan. Det är i uppstarten av
beslut kring vindkraftparken Kattegatt syd.
● Övriga frågor
○ Tid och plats för nästa möte är årsmötet 14/3 kl 17.00, digitalt.
○ Tid och plats för nästa styrelsemöte är direkt efter årsmötet.
● Mötet avslutas.
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