Protokoll fört vid styrelsemöte för Byalaget Harmångers Framtid
17 juni 2014
Lokal: Kalahari
Tid: 19.00
1. Ordförande öppnade mötet och presenterade dagordningen.
2. Anna-Lena inledde med att framföra ett tack till Roger för
iordningställandet av förrådet vid boulebanan samt ett tack till Christian
för det fina arbetet på Röstabadet.
3. Roger rapporterade, vilket alla visste, att Sindradagen blev inställd på
grund av regn och föreslog att vi nästa år annonsera om två alternativa
dagar. Lördag eller söndag efter Kristi Himmelsfärdsdag beroende på
vädret.
4. Roger föreslog att eftersom det inte blev någon promenadbingo i Sindra
att vi anordnar en sådan under marknaden, vilket styrelsen godtog.
5. Tord rapporterade att banderollen är klar inför marknaden och Berit
berättade att det finns en hel del vinster kvar till lotteriet men att vi måste
köpa in en sats tombolalotter samt att hon och Roger ska göra en
tiggarrunda i Harmånger för att få ihop fler vinster.
6. Eva rapporterade att anmälan från knallar rullar på som vanligt och Roger
meddelade att loppisanmälningarna börjat strömma in.
7. Annons inför marknaden skall införas i HT veckorna 26 och 27. Roger
kontaktar Ronny angående marknadsannonsen. Roger sätter även in en
annons i Nordanstigarn med utgivningsdag den 14 juli.
8. Kaffe och smörgås inmundigades medan mötet fortsatte
9. Christian fick oss alla att vakna upp genom att påminna om det
kommande E4-bygget. Många arbetare behöver ett boende under de tre år
som bygget beräknas pågå. Hur möter vi det? Christian har räknat, ritat
och berättat om en väg som är så uppenbar att vi övriga inte sett den.
(Hemmablind?). Det hela går ut på att vi iordningställer boenden på
Röstabadet. Byalaget beslutade att kalla representanter för alla föreningar
i Harmånger till ett möte för att diskutera hur vi vill ha det och hur vi ska
gå till väga. Roger fick i uppdrag att kalla föreningarna till ett möte på 17
rum & kök den 19 augusti klockan 19.
10.
Nästa styrelsemöte den 8 juli klockan 19 på Kalahari
Vid protokollet

Roger Wester
sekreterare

