
Wadensjö Byagille

Protokoll Styrelsemöte 2021-01 11
Närvarande: Pia Nilsson, Maria Roos, Eva Klang, Jörgen Dûberg, Cecilia Nordin Persson, Per 
Magnuson (telefon)
Frånvarande: Malin Jönsson

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Pia hälsar alla hjärtligt välkomna och förklarar mötet för öppnat.

§ 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes

§ 3 Föregående mötesprotokoll
Genomgicks av mötesdeltagarna och godkändes. Mejlas till Per för utlägg på hemsidan.
 
§ 4 Rapporter
A) Från kassören
Jörgen rapporterar att vi har ca 99 534 i kassan.
B) Investeringar
Förelåg ej
C) Hemsidan
Per rapporterar att det inte är så mycket just nu. 
D) Övriga rapporter
Byastugan – renovering , ska vi ansöka från länsstyrelsen på nytt? Ewa kikar på detta

§ 5 Skrivelser
Förelåg ej

§ 6 Aktiviteter
A) genomförda
Lucia 13/12 – utomhus pga Covid-19, det blev populärt och lockade ca 40 deltagare tolat, fika, 
lussebullar och glögg.
Glöggprovning och kransbindning ställdes in pga Covid-19.
Bokcirkeln ligger vilande just nu.

B) kommande
Inget direkt på gång eftersom aktivitetsgruppen av förklarliga skäl inte haft några möten.

Vi fortsätter att samla på oss förslag för att kunna göra en rad aktiviteter/stationer framöver på olika
aktivitetsdagar i Vadensjö så att vi ska kunna samla in pengar till renovering av Byastugan.   Det 
kan vara hästridning, åka traktor, hushistorier, odlingstips för hemmaträdgård, titta på bikupor, 
hjortarna i Vadensjö, Rönneberga historia, det här odlar bonden mm mm.  Alla förslag beaktas.

§ 7 Övriga frågor
Eva har lånat lit eplats i förrådet under tiden de bygger om, ok med styrelsen.
Kyrkan har inte varit upplyst i år inför julen, Hanna-Kerstin brukade påminna om det. Styrelsen ser 
till att påminna om beelysning inför nästa jul.

§ 8 Nästa möte
Måndag 8/3 kl 18.00 digitalt över Teams, Pia bjuder in med eventuell hjälp av Maria.



Preliminärt datum för årsmöte 18/4, även detta kommer antagligen att planeras för att utföras 
digitalt.

§ 9 Mötet avslutas
Ordförande Pia tackar alla för engagemang och deltagande och förklarar mötet för avslutat

Vid protokollet Justeras

________________________________ __________________________________
Maria Roos, sekreterare Pia Nilsson, Ordförande


