Styrelsemöte i Wadensjö byagille 180502
Närvarande: Pia Nilsson (ordf), Per Magnusson, Malin Jönsson, Hanna Bradley, Ann-Katrin
Persdotter. Saknades gjorde Karin Ingvarsdotter och Jörgen Düberg.
§ 1. Ordförande Pia hälsade välkommen och öppnade mötet.
§ 2. Dagordningen fastställdes.
§ 3. Föregående protokoll: protokollet från konstituerande möte efter årsmötet föredrogs.
Deltagarlistan var felaktig och revideras till nästa möte. Årsmötesprotokollet är ännu ej justerat.
§ 4. Rapporter:
a. ekonomisk rapport:
Ingen ekonomisk rapport.

b. investeringar:
Beslutades att köpa en Whiteboard 120*80 cm för 500 kr. Pia ombesörjer detta.
Förfrågan har inkommit om att hyra byastugan vid 4 måndagar i följd med rabatterad
hyresavgift. Styrelsen beslutade att hyra ut stugan vid dessa tillfälllen för 1000 kr sammanlagt.
Textilvaxdukar till borden. Pia ombesörjer detta.
Årsmötet uppdrog till styrelsen att se över brandskyddet i byastugan. En del av detta blir att
köpa in en optisk brandvarnare till loftet. Hanna ordnar detta.
Framtida investeringar: huset behöver putsas utvändigt. Malin och Pia undersöker med sina
kontakter. Eventuellt kvitta mot kostnad för hyra av huset? -Pia kollar.
c. hemsidan:
Uppdateras löpande. Bidrag mottages tacksamt
d. övriga rapporter:
Karin kontaktar Tora Broberg angående bussdragning genom Vadensjö. Malin undersöker om
HD är intresserade av att skriva om frågan igen.

§ 5. Skrivelser:
Inga skrivelser har inkommit.
Ann-Katrin gör en skrivelse via mail, alternativt ett telefonsamtal till Svevia angående våra
dåliga vägar.
§ 6. a. Genomförda aktiviteter:
Städdag hölls traditionsenligt 14 april. Ett knappt 20-tal vuxna + barn städade längs vägarna och
bjöds sen fam Winters goda ärtsoppa och pannkakor.
b. Kommande aktiviteter: Studiebesök till tomatens hus tisdagen den 15 maj.
§ 7. Övriga frågor:
*Renovering av byastugan diskuterades. Kan vi söka till tv-programmet Bygglov? de ska ha en
ansökan i form av en film. Kan vi försöka samla material till denna film under 2018? Pia
undersöker om huset är k-märkt och vad detta i så fall innebär. Ann-Katrin tittar närmare på
fönstersmygarna, hur omfattande ett lagningsarbete är och vilka material som ska användas.
*Onsdag 9 maj samlas de som kan och hjälps åt att ta ur innerfönstren. Samling 16:00.
*Per och Jörgen ombesörjer att bredbandet sägs upp.

§ 8. Pia kallar till nästa möte.
§ 9. Ordförande avslutade mötet.

Sekreterare: Hanna Bradley

Ordförande: Pia Nilsson

