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  Datum 

  2020-09-09 
 

 Styrelseprotokoll 2020-3 
Tid: 2020-08-27 

Plats: Hos Steen Helweg-Andersen 

Deltagande Erling Kjellander, Ida Johnsson, Sven-Erik Eriksson, Jan Inge Jönhill, Steen 
Helweg-Andersen, Calle Hansson 

Förhinder:  Lena-Maria Jagorstrand 

 
Punkt Aktivitet 

   
1 

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

2 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes att ligga till grund för mötet.  

3 Val av justeringsperson att jämte ordförande justera dagens protokoll  
Calle Hansson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 

4 Genomgång av föregående protokoll 
Jan Inge läste upp protokollet från föregående styrelsemöte. Protokollet god-
kändes för att läggas till handlingarna.  

5 
 
 
 

Skrivelser och rapporter 
• Då byalaget inte kunnat genomföra några aktiviteter på grund av pandemin 

fanns inga skrivelser eller rapporter. 

6 Ekonomi och medlemstal 
Sven-Erik rapporterade att vi hittills år har 108 medlemskort, varav 90 familj 
och 18 singel. I kassan finns kr 7073,-. Styrelsen konstaterade att Sven-Erik 
gjort en fantastisk insats för att rekrytera nya och behålla gamla medlemmar. 

8 Planering av kommande aktiviteter m.m. 

• Svampexkursion. Beslöts att försöka genomföra den tidigare planerade 
svampexkursionen med den svampkunnige Pelle Gunnarsson söndagen 
den 27 september. Tid och samlingsplats ska meddelas i god tid. 

• Tomten vid Hultastenen. Också detta populära arrangemang ska vi ge-
nomföra som planerat. Calle Hansson och Kerstin Lönndahl håller i det.  

• Byalagets hemsida. Jan Inge rapporterade om bristerna och svårigheterna 
att få hemsidan att fungera. Beslöts försöka ha ett möte med it-teknikern un-
der hösten om detta. 
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Punkt Aktivitet 
   

9 
 

Övriga frågor 
• Förslaget i samband med byavandringen 2019 att få borttaget träd och bus-

kar vid domarringen diskuterades. Beslöts att försöka ta fram en offert för 
kostnaderna nästa år.  

• Årsmötet 2021 hålls den 3 mars (som vanligt första onsdagen i mars). Erling 
har avtalat med föreläsaren Bengt Olsson. Han kommer att berätta och visa 
bilder från sin tid som hjälparbetare i Nepal efter jordbävningen 2015.  

10 Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte hålls d 3 febr. 2021 kl. 19.00 hos Jan Inge.  

11 
 

Mötet avslutades 
Mötet avslutades med att ordförande tackade för visat intresse. Styrelsen 
tackar också Steen och Ulla Helweg-Andersen för den goda fikan efter mötet.  
 

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

 

Jan Inge Jönhill  

Sekr. 
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………………………………………………. 
Erling Kjellander  
Ordförande 
 
 
...…………………………………………… 
 
Calle Hansson 

 

 


