
211003 Protokoll Styrelsemöte
● Mötet öppnas.
● Närvarande:Heidi, Robert, Matilda, Ann-Sofie och Caroline
● Justerare Ann-Sofie
● Dagordning godkänns.
● Senaste mötesprotokoll läses upp.
● Stående punkter:

○ Uppföljning verksamhetsplanen:
Kassör: Lotta jobbar på att flytta över ansvaret som kassör från Christer till
Heidi. Det är ännu inte färdigt.
Marknadsföring: Vi kommer jobba på att få fram så mycket information som
möjligt från kommunens representanter. Caroline tar kontakt med Frida
Eriksson på stadsbyggnadskontoret för att se vad för information hon kan
lämna ut. Heidi kontaktar Ulrika Rylin för att få information från henne. Robert
kontaktar Förskole- och grundskoleförvaltningen för att se vad som händer
inom förskola och grundskola. Till marknaden fixar Heidi en gran för
uppmärksamhet och Robert fixar en iPad för möjlighet till anmälan till
föreningen.
Samverkan: Heidi har varit på årsmötet för landsbygdsrådet.
Skola: det finns ett förslag för förändring av skolan som är upptaget i nämnd.
Ytterligare förslag kommer tas fram innan beslut tas på ombyggnad.

● Hemsidan: Matilda har kollat upp hemsidan vidare för att se möjligheter att flytta
befintlig hemsida till ny plattform. Eftersom avtalet löper ut i november kan vi vara
sent ute för att hinna bygga upp en ny hemsida. Ev stannar vi kvar på befintlig sida ett
år till.

● Vinterbelysning: julgransfoten är på gång och kommer grävas ner inom kort av
Varbergs energi. Övrig vinterbelysning kommer sättas upp vid ICA i november. Vi
efterlyser gran till vår julgransfot på Facebook och via tidigare leverantör. Vi kommer
kolla upp möjlighet att köpa en reklamflagga till föreningen. Ann-Sofie kollar upp med
Linda så belysningen fortfarande fungerar.

● Vi har fått ett Mail från processledare inom Region Halland som önskar
samarbetsgrupper. Vi tar vidare kontakt med dem framöver.

● Övriga frågor
○ Caroline har skickat ett Mail till kommunen gällande cykelväg till och från

skolan och konstgräsplanen.
○ Nästa möte efter det 31/10, kl 17.30 hos Caroline.

● Mötet avslutas.
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