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 Styrelseprotokoll 2020-1    
Tid: 2020-02-04 
Plats: Hos Ida Johnsson 
Närvarande Erling Kjellander, Ida Johnsson, Sven-Erik Eriksson, Yvonne Karlsson, Jan 

Inge Jönhill, Steen Helweg-Andersen 
Förhinder:  Calle Hansson 
 

Punkt Aktivitet 
  

1 
 

 

Mötet öppnas 
Mötet öppnades av ordförande Erling Kjellander, som hälsade de närva-
rande välkomna. 

2 Godkännande av dagordningen 
Den utsända och förelagda dagordningen godkändes att ligga till grund för 
kvällens möte.  

3 Val av justeringsperson att jämte ordförande justera dagens protokoll  
Sven-Erik Eriksson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 

4 Genomgång av föregående protokoll 
Jan Inge läste upp protokoll från föregående styrelsemöte. Protokollet från 
styrelsemötet godkändes för att läggas till handlingarna. 

5 
 
 
 

Skrivelser och rapporter 
• Tomten vid Hultastenen d. 23 december. Liksom året före var ar-

rangemanget mycket lyckat och välbesökt med ca 90-100 deltagare, 
vuxna och många barn. Ida och Calle höll i det hela. Denna gång var Er-
ling Kjellander tomte. 

• Kulturgruppen. Se pkt. 7c. 

6 Ekonomi 
Sven-Erik rapporterade att vi i år har 103 medlemskort, varav 88 familj och 
15 singel. I kassan 2019-12-31 2810,-. 

7 Planering av kommande aktiviteter  
a) Årsmötet d. 4 mars 2020. Genomgång av beslut från föregående 

styrelsemöte (se protokoll) om praktiska ting. – Kallelse ska gå ut 
tidigt och dagordning kopieras av Elle. Jan Inge skriver ut underlag 
inkl. för verksamhetsberättelse. Revisionsberättelse ska komma 
från revisorerna.  

b) Planering för 2020. Återkommande och nya aktiviteter diskutera-



 Protokoll Sida 
Styrelseprotokoll 2020-1 2 (2) 

   

 

Punkt Aktivitet 
  

des. 
c) Kulturgruppen. Calle informerade (via mejl) om kontakter med 

kultur- och miljöenheten på länsstyrelsen angående röjning av träd 
och buskar vid domarringen som vi hade utflykt till i höstas. Byala-
get kan där söka bidrag för röjning och för skyltning. Jobb med 
kontakt med markägaren, att få fram offerter och fylla i särskild an-
sökningsblankett osv. krävs. Steen kontaktar markägaren, Elle tar 
fram offerter. 

8 
 

Övriga frågor  
• Sven-Erik har tagit fram och sammanställt mobiltelefonnr till flerta-

let medlemmar i byalaget. Vi ska framöver testa med utskick om 
kommande aktiviteter via SMS. 

9 Nästa styrelsemöte 
Det konstituerande mötet hålls (förutsatt omval) den 18 mars 2020 kl. 19 hos 
Steen. 

10 
 

Mötet avslutades 
Mötet avslutades med att ordförande tackade för visat intresse. Styrelsen 
tackar också Ida och Fredrik Johnsson för den goda fikan efter mötet.  
 

Vid protokollet:  
 
 
……………………………………………… 

 

Jan Inge Jönhill  
Sekr. 
 
 

 

Justeras: 
Sven-Erik Eriksson 
 
 
………………………………………………. 
Erling Kjellander  
Ordförande 
 
 
...…………………………………………… 
 

 

 


