Protokoll från styrelsemöte 17 april 2013
Närvaranade
- Åsa Lindström
- Henrik Petersson
- Morgan Nilsson
- Jens Graversen
- Clara Lideberg
- Monica Wiloboken
- Heidi Bomark
- Jörgen Karlsson
Frånvarande
- Markus Nyberg

1) Genomgång av föregående protokoll
Protokollet från förra mötet gicks igenom och godkändes.

2) Förslagslådan
Vid ICA Nära finns en förslagslåda som behöver rustas upp. Markus tog på sig vid styrelsemötet den 27
mars, att ta ner lådan och snygga till den. Clara gör en ”mall” på hur förslagslådan ska målas så att den
passar in i den grafiska profilen.

3) Webbplatsen liatorp.nu / utskick
Clara presenterade den grafiska profilen med den nya logotypen m.m. Logotypen godkändes av styrelsen.
Till nästa möte den 14 maj ska en första sida på liatorp.nu ligga uppe. Denna görs av Clara och Andreas
Lideberg. Clara gör även ett förslag på utskicket för den nya styrelsen. Vi går igenom utskicket vid nästa
möte.

4) Midsommarfirandet i Hjärteparken
Henrik, Jens och Jörgen träffas och planerar midsommarfirandet 2013.
Jens fyller i och skickar in ansökan till polisen angående tillstånd för midsommarfirande.
Vi går igenom mer om midsommarfirandet vid nästa möte.

5) Skötseln av Hjärteparken
Åsa har pratat med Lissie Ottosson och Lilian Samuelsson angående skötseln av blommorna i Hjärteparken.
De fortsätter gärna att ta hand om blommorna.
Åsa har kollat möjligheterna med Kjell-Göran Ekentoft, LIF, om vi kan ha ett samarbete angående
gräsklippningen i Hjärteparken. Det är inte helt klart än, men vi hoppas ha ett svar vid nästa möte.

6) Ekonomi
Den 2 maj har Henrik och Åsa ett möte bokat med Swedbank. Då ska vi få ett organisationsnummer.

7) Övriga frågor
# Jens, Åsa och Clara träffade den 17 april Linas stuga kommittén som består av Olle och Gun-Britt
Andersson, Majlis och Jan-Erik Bengtsson och Astrid Werlin. Olle och Gun-Britt, Jan-Erik och Majlis
vill gärna fortsätta ta hand om stugan. Astrid hoppar av då hon känner att hon inte längre orkar. De
vill gärna ha hjälp av yngre personer då och då. Det kan handla om hjälp vid enstaka gånger.
Kommittén har fria händer att driva stugan och de har tankar på hur de kan utveckla användningen
av stugan. Bland annat till berättarkvällar.
Styrelsen följer i höst upp hur det har gått för Linas stuga kommittén.
# Liatorps marknad – Åsa har samlat ihop tillräckligt med folk som kan hjälpa till vid marknaden i år.
Lotta Sehlin som är ansvarig för marknaden vill gärna fortsätta att ha hand om marknaden i
fortsättningen men tar precis som i år gärna hjälp nästa år igen.
# Lyckans höjd – där behövs röjas inför varje vintersäsong. Det finns önskemål om bord vid backen.

# Belysning vid återvinningen. Morgan tar kontakt med kommunen för att kolla upp möjligheterna.
Morgan passar även då på att kolla hur statusen är för belysning vid elljusspåret.
# Lekplatserna i byn. Antingen får de rustas upp eller tas bort. Åsa fotar lekplatserna för att visa
kommunen hur de ser ut...
# Inglasad anslagstavla vid affären – Jens hade en idé om att ha en ”föreningsanslagstavla” vid ICANära. Denna tavla skulle då vara inglasad och med lås så bara föreningarna har tillgång till att
annonsera där. Henrik kollar upp med Marcus Jonsson om det skulle vara möjligt att ha en
sådan placerad vid affären.

8) Kommande styrelsemöte
Styrelsen ses igen tisdagen den 14maj kl.20:00 i M-huset, Trädgårdsvägen 7. (hos Studio Clara)

