210328 Protokoll Styrelsemöte
● Mötet öppnas.
● Närvarande: Lotta, Heidi, Ann-Sofie, Robert, Mathilda och Caroline
● Justerare Heidi
● Presentation av medlemmar
● Dagordning godkänns.
● Senaste mötesprotokoll läses upp.
● Konstitution av styrelse:
○ Lotta fortsätter som ordförande
○ Caroline fortsätter som sekreterare
○ Heidi kommer fortsätta som kassör
○ Dessa roller godkänns
● Stående punkter:
○ Uppföljning områden. Hastigheten Stråvalla förskola. Kommunen har gjort en
åtgärdsvalsstudie för att kolla möjligheter framöver med hur trafiksäkerheten
kan stärkas. Skolan - fotbollsplanen har körts sönder under veckan, vi lägger
ut artikeln i Värö-Stråvallavisionen och gör en kort sammanfattning av vad
artikeln handlar om. Hjälpa till att informera andra föreningar att lägga ut info
om vad som händer området i Värö Forum.
● Ekonomi - Dags att deklarera. I år ska vi försöka få igenom att vi som förening inte
behöver deklarera. Byapengen börjar bli dags att söka nu. Heidi behöver bli
firmatecknare i föreningen och Christer plockas bort. Caroline lägger ut på Facebook
att det är dags att betala medlemsavgift.
● Marknadsföring. Matilda tar fram förslag på logga. Därefter kommer vi beställa en
reklamvimpel med logga på.
● Samverkan. Lotta har varit på möte i landsbygdsrådet. De har pratat om
skolorganisationen i Varberg. Caroline lägger ut frågan i visionens facebook om
någon är intresserad av att vara med i planeringen av julmarknaden.
● Mötesfrågor
○ Hela Sverige ska leva - Lotta kommer ansöka om medlemsskap
○ Lokalt ledd utveckling i Halland - de är intresserade av att komma med på
möte för att se hur de kan hjälpa oss i vår förening.
○ Vi ska uppdatera stadgarna och styrelsen på hemsidan.Caroline tar kontakt
med Christer för att ändra
○ Vinterbelysning - Caroline och Ann-Sofie har varit i kontakt med
representanter från Varbergs energi. Förslagen som ligger är att belysning
sätts på stolparna vid ICA, vid skolan och i Limabacka fram till Lyan och
Grytet. Varberg energi önskar sätta granfot vid Ica, Caroline återkopplar till
representanterna på Varberg energi och kollar möjlighet att placera den där
granen stått idag då det blir fler som ser granen när den står utmed vägen.
● Övriga frågor
○ Vindkraftparker - ytterligare ett företag önskar gå in vid norra ingången som
Kattegatt syd.
○ Tid och plats för nästa möte 18/4 kl 17.30, digitalt. Nästa möte efter det 30/5,
vid fint väder tar vi det utomhus. Nästa möte efter det 29/8.
● Mötet avslutas.
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