Byalagsmöte 9/2-2011
Närvarande: Lars, Gert, Jenny, Bo, Fredrik, Bengt-Åke, Sofia och Christian
Gert Wemnér tar upp förslag på nya styrelsemedlemmar då följande avgår:
Johnny
John
Bengt-åke
Malin
Samt avsäger sig Christian ordförandeposten
Disk sker kring ev nya styrelsemedlemmar.
Disk kring vår tidigare aktiva trivselgrupp och att vi inte ska glömma dess
existens.
Disk kring att vi ska ev. skapa en festkommité som har visst ansvar för fester,
fikor etc., denne ska bjudas med på vissa möten.
Disk kring om Camilla ev kan tänka sig ordförandeposten, möte kommer äga
rum hos Christian för disk om vad det skulle innebära att vara ordförande.
Gert Wemnér tar upp disk kring tennisbanorna uppe vid Charlo. Disk kring att
ev skapa en gren av byalaget som är tennisbanorna. Byalaget anser att det skulle
vara synd att banorna skulle gå till spillo och att byalaget kan tänka sig att hjälpa
till att starta upp en ev framtida klubb/gemenskap kring banorna.
Bidragsmöjlighet finns för ca 7000:-/år. Christian skall kolla upp om det ev
skulle kunna bli ett leaderprojekt.
Christian läser upp revisornas kommentarer. Disk kring om vi ekonomin skall
köras i excel eller om vi ska köpa in ett bokföringsprogram. Beslut att köpa in
ett bokföringsprogram.
Disk kring samt beslut att vi ska berätta på årsmötet att vi i styrelsen inte tar ut
något arvode men äter en middag tillsammans i slutet av året.
Christian läser upp verksamhetsberättelsen och denne godkännes av styrelsen.
Även verksamhetsplanen för 2011 godkännes.
Vi beslutar att 2011 års inbetalningsblankett skall delas ut i brevlådorna.

Beslut att vi ska försöka samla in Svartebornas e-mail adresser för att kunna
skicka ut byablad etc via mail.
Jenny tar upp att det borde finnas någon skillnad för dem som är medlemmar
och för de som inte är det.
Disk kring välkomspaketen. Fredrik samlar in sponsorernas reklamblad. Jenny
fixar 10 lådor från österlenkryddor.
Disk kring att vi ev ska ha Svartedagen kombinerat med en kräftskiva och då ev
hyra tält.

