201122 Protokoll Styrelsemöte
● Mötet öppnas.
● Närvarande: Lotta, Heidi, Ann-Sofie och Caroline
● Justerare Heidi Böresen.
● Dagordning godkänns.
● Senaste mötesprotokoll läses upp.
● Stående punkter:
○ Bostäder. Lotta är med i en grupp i landsbygdsrådet som är inriktad på
bostäder. Heidi är med i en grupp som inriktar sig på trafik.
○ Skola. Möte den 30/11 kl 16.30 digitalt på skolan. Ann-Sofie och Caroline
anmäler sig.
○ Motion. Inget nytt just nu.
○ Trafik. Inget nytt just nu.
○ Näringsliv. Inget nytt just nu.
● Ekonomi.
● Marknadsföring. Uppdatera facebook-sidan. Det finns möjlighet att hämta ut lista på
nyinflyttade i kommunen, vår tanke är att vi kan göra detta en gång/år inför årsmöte
för att informera om föreningen.
● Samverkan. Till nästa år ska vi försöka få till ett bättre samarbete med Värö-Stråvalla
hembygdsförening, samt kontakta Sunnvära SK.
● Mötesfrågor
○ Gåturer - Heidi och Caroline var med på gåturer i Väröbacka och Limabacka.
Caroline kontaktar Frida på samhällsutvecklingskontoret för att få en
sammanställning om hur det gick på gåturerna.
○ Tävling - Logga vi valde att lägga tävlingen på is pga att vi fick in för få bidrag,
vi avvaktar med logga till föreningen tills vidare.
○ Lista kring föreningar och företag i området avvaktar vi med tills vi kan ses på
riktigt. Det är svårt att reda i sådana frågor på distans.
○ Dubbla betalningar har skett under året. De som har betalat dubbla
medlemsavgifter kommer kontaktas för att se om de vill att betalningen förs
över till nästa år, annars så betalas dubbla betalningen ut till dem igen.
○ Vinterbelysning - Caroline har varit i kontakt med representant för Varbergs
energi gällande vinterbelysning som det stod om för ett år sedan i
lokaltidningen att kommunen skulle sätta upp i serviceorterna. Planen att sätta
upp vinterbelysning har förskjutits pga Corona, men nu är kontakt initierad och
om det inte blir någon belysning i år så hoppas vi att det kan bli till nästa år
2021.
○ En styrelsemedlem har avgått sedan senaste mötet, så nu har vi en vakant
suppleant i styrelsen.
● Övriga frågor
○ Vi diskuterar olika typer av promenader som ev kan hållas här av oss
framöver när risken för Corona är över. Vi pratar om att ta kontakt med andra
föreningar i området för att stärka deras position i Väröbacka och samarbeta
med dessa olika typer av promenader.
○ Tändning av granen sker fredag den 27/11 kl 15.30-20. Caroline tar med 2
marshallhållare och fixar en text som vi kan dela ut för att informera om att vi

●

finns. Vi har fått marshallhållare av Gunilla på Torna gård och om någon
förening vill låna dessa så finns de för utlåning hos föreningen.
○ Tid och plats för nästa möte 17/1 kl 17.30 tar vi möte med grannedtagning och
digitalt styrelsemöte alt ses vi på plats som vi bokar inför mötet.
Mötet avslutas.

_________________________________

_________________________________

Ordförande

Justerare

_________________________________
Sekreterare

