Styrelsemöte Örtoftabygdens byalag
Protokoll 2022-03-10
Närvarande: Christel Andersen, Therese Andersen, Susanna Bruzell, So a Dalholm (ordf), Tommy Nilsson,
Jörgen Mathiasson, Kris na O osson, Björn Strandmark, Anna Sönnberger (mötessekr). Adjungerade. Eva
Holmberg & Bella Tinghammar (valberedning)
Plats och d: Folkets hus 10 mars 2022, kl 18.30

Mötets öppnande:

Mötet öppnades.

Dagordning:

Dagordningen godkändes.

Val av justerare:

Christel Andersen och Therese Andersen valdes ll justerare.

Föregående protokoll:

Föregående protokoll (från styrelsemöte 13 januari) lades ll handlingarna.

Ekonomi & medlemsantal

Ingen rapport denna gång, kommer ll nästa styrelsemöte. Förra årets
redovisning överlämnad ll revisor Mats Jönsson Forzell. Insamlingen ll
Ukraina generade totalt 19 950 kr (inkl 5 000 kr vardera från sockerbruket och
ur byalagets kassa) ll UNCHR.

Valberedningen har ordet:

Många (8 st) som inte redan si er i styrelsen har anmält intresse men ingen
vill ha ordförande/vice ordförandeposten. Förslag a arbeta mer med
arbetsgrupper. Vi bjuder in intresserade ll en workshop den 20/3 kl 16-18. Vi
bjuder på pizza. Susanna och So a spånar på e upplägg för vad vi ska prata
om. Målet är a ha en öppen diskussion så a vi kan se vad de nya vill göra
och kan tänka sig. Kanske kan diskussionerna leda fram ll a vi hi ar en
ordförande?

”Byalagspengar”:

Beslöt a vi frågar byborna vad de skulle vilja föreslå som förbä ringar/
försköningar för de 71 227 kr vi få av kommunen. So a xar inlägg på FB.
Styrelsen tar beslut e er det
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Kommunal tra kstrategi:

So a har skrivit underlag ll remissvar. De som inte inkommer med synpunkter
innan kl 15 den 11 mars anses vara posi va ll innehållet.

Informa on ll medlemmar:

Några medlemmar har e erfrågat mejlutskick. Styrelsen beslöt a istället
hänvisa ll hemsidan. Det innebär a protokoll och info mer löpande måste
upp där. Ylva ansvarig.

Skyddsrum:

Vi har inga o ciella skyddsrum i bygden. Susanna mejlar kommunen och
påtalar bristen och ber om svar på hur de kan angripa problemet.

Kra värmeverket:

Styrelsen har varit i kontakt med Mar n på verket angående beskedet om
y erligare planerat kra värmeverk vid sidan av nuvarande. Kra ringen
kommer a bjuda in byborna ll informa onsmöte. Vi lägger ut e inlägg på
Facebook som meddelar byborna a inbjudan kommer.

Kommande möte:

Torsdag 7 april kl. 18.30 (inget regelrä styrelsemöte utan digital avstämning
inför årsmötet.)

Mötet avslutas:

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

………………………………

………………………………

…………………………

Anna Sönnberger

Christel Andersen

Therese Andersen
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