Wadensjö Byagille
Protokoll Styrelsemöte 2020-08-18
Närvarande: Pia Nilsson, Maria Roos, Eva Klang, Malin Jönsson, Jörgen Dûberg, Cecilia
Nordin Persson, Per Magnuson
Frånvarande:
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Pia hälsar alla hjärtligt välkomna till detta vårt första möte i Coronatider och
förklarar mötet för öppnat.
§ 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes
§ 3 Föregående mötesprotokoll
Coronavåren gjort sitt, bordlades till nästa möte. Protokollet skickas till Per så det kommer in
på hemsidan
§ 4 Rapporter
A) Från kassören
Jörgen rapporterar att vi har ca 99 200 i kassan.
Vidare att föreningen tappat betalande medlemmar, 55 betalande just nu. Jörgen tar gärna
hjälp från övriga i styrelsen med att påminna våra grannar om att betala in.
Vi beslutar att Malin lägger in påminnelse på Facebooksidan
B) Investeringar
Cecilia rapporterar att hon håller utkik efter bord och stolar, gärna stapelbara. Även dukar
och lampor kan behöva fräschas upp. Jörgen kollar upp stabilitet och funktion på nuvarande
bord.
C) Hemsidan
Per rapporterar att det inte är så mycket just nu. Planerar att lägga in foto på nya styrelsen
efter dagens möte och Per uppmanar alla att mejla honom de uppgifter som ska stå på
hemsidan. Efterhand som aktiviteter går av stapeln är det tacksamt om bilder kan läggas ut
på hemsidan, mejlas till Per.
Vi besluta att Per lägger påminnelse om avgift även på hemsidan.
D) Övriga rapporter
Malin rapporterar att hon stöter på Svanholms glas igen för att få uppgift på vad det kan
kosta att göra vid fönstren samt vad sim bör/ska göras med dem.
Vi beslutar att Jörgen får i uppdrag att kolla upp om föreningen kan använda sig av Swish
och eventuella avgifter.

§ 5 Skrivelser
Ann-Katrin har skrivit till oss om att många kör för fort genom vår by. Hon har kontaktat en
del företag direkt och fått respons från några. Trafikverket sätter inte ut farthinder pga alla
traktorer som kör här. Hon önskar fler aktiviteter för att få till stånd fartsänkning.
Vi beslutar att Pia kontaktar polisen för att se om vi kan få hastighetskontroller utförda.
§ 6 Aktiviteter
A) genomförda
Påsklekar 9/4 – en uppskattad aktivitet som lockade ett 20-tal deltagare
Städdagen 18/4 - pga Corona kom ett fåtal, men byn blev städad och fin
Plant och fröloppis 10/5 – det kom fler än förra året och
vi beslutar att försöka bjuda in övriga byar så att det kan bli lite större och locka fler säljare
och besökare
Byaloppis 13/6 – Några längs vägen satte upp bord och det lockade några besökare
Cykelfest - ställdes in pga Corona
Quiz 30/3 - ställdes in pga Corona
Bokcirkeln – pågår på distans tillsvidare.
B) kommande
Vadensjöloppet 6/9 – blir av, intäkterna går till barndiabetesfonden
Vi samlar in förslag
Vi beslutar att Malin lägger ut på Facebook om att vi behöver hjälp med aktivitetsförslag.
§ 7 Övriga frågor
Förelåg ej
§ 8 Nästa möte
Måndag 12/10 kl 18.00
§ 9 Mötet avslutas
Ordförande Pia tackar alla för engagemang och deltagande och förklara mötet för avslutat
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