Protokoll för styrelsemöte måndagen den 13 januari kl. 19 på Stehags bibliotek
Närvarande: Hans Månsson, Karin Månsson, Nan Kjellberg, Nina Nordh, Johan Hattje, Marie Brandt, Stefan
Viberg, Göran Frank, Cristian Abrahamsson
Mötesordförande: Stefan Viberg
Sekreterare: Cristian Abrahamsson
1.

Högläsning av föreningens stadgar

2. Planering inför årsmötet (exempelvis diskussion om namnbyte på föreningen)
Årsmötet äger rum 17 mars.
Frågan om namnbyte till exempelvis Stehags byaförening/byalag tas upp på årsmötet.
Förslag att ingångsavgiften sätts till 0 kr.
Utnämning av Årets Stehagsbo/hedersledamot tar sin början i och med årsmötet. Nomineringar och
motivering lämnas i affären under våren. Själva utnämningen på Stehagsdagen.
Stefan Viberg skriver årsberättelse.
Till årsmötet:

baka kaka: Cristian Abrahamsson, Johan Hattje, Nina Nordh
kaffe, the: Karin Månsson
koppar, mjölk: Marie Brandt

3. Diskussion om informationsspridning inom styrelsen
Det blir ett problem om styrelsebeslut fattas via mail. Vi måste kalla till extra styrelsemöte om frågor kräver
nya beslut. Vi skall också tänka på att hålla diskussion och språk på en bra nivå.
4. Diskussion om tidningsutskick
Pressmeddelande, brev till kommun etc skall föregås av styrelsebeslut. Undantag om det är exempelvis
information i redan pågående verksamhet (till exempel pressinfo om Stehagsdagen).
5. Gränsbovägen
Vi diskuterade föreningens inställning till bebyggelse inom byn. Frågan får tas upp igen.
6. Ny förskola
Göran Frank informerade om framtida planer. Tomterna på området söder om Stehag är för små för förskola.
Finns idéer om att bygga vid bygdegården, på grusplanen mm. Kan påverka bygdegårdens funktion som
festlokal. I nuläget finns inget akut behov av ytterligare förskola.
7. Grannsamverkan
Göran Frank informerade kort om kommande möte 20 januari.
8. Framtid i Stehag
Nan Kjellberg informerade om heldagsträff om Stehags framtid 1 mars.
9. Genomgång av arbetsgrupperna
Genomgång sköts upp till nästa styrelsemöte
10. Övrigt
Göran Frank läste upp skrivelse till kommunen om slingorna i Gyaskogen som Åke Jönsson författat.

Styrelsen fattade beslut att den skulle skickas till kommunalråden. Stefan Viberg, Åke Jönsson och Göran
Frank skulle stå som kontaktpersoner.

