
Protokoll från styrelsemöte 10 december 2013 
 
Närvarande 
- Åsa Lindström 
- Henrik Petersson 
- Morgan Nilsson 
- Markus Nyberg 
- Jens Graversen 
- Heidi Bomark 
- Clara Lideberg 
 
Frånvarande 
- Monica Wiloboken 
- Jörgen Karlsson 
 

 
PLANERING JULBASAR  

Uppgifter Vem? Detaljer 
Choklad hjul Jörgen Lämnas till Henke P innan fre 20/12 
Boka Marknadsstånd Åsa Fixat 
Fixa priser Henke   

Sätta upp marknadsstånd fre 20/12 kl.18 
(Presenning ska ingå) Henke & Jonas 

Henke ber Roland Thordin att ta med ett extra 
marknadsstånd när han ändå kör bort de 
andra. 

Ta ned marknadsstånd Morgan & Jörgen 

Monteras ned och ser till att det kommer bort 
till Bokliden. Förmodar att vi kan få lifta med 
Thordin även denna ggn. 

Skylt/A4 om lottpris Clara/Heidi 

Kolla vad som finns kvar fr 
Midsommarfirandet, annars beställ det vi 
behöver. 

Växelkassa & kassaskrin Jens Jens levererar detta på fre kvällen. 
"Granris-girlang" Jens Jens levererar detta på fre kvällen. 

Övr inköp ex sopsäckar Henke/Heidi 

Kolla vad som finns kvar fr 
Midsommarfirandet, annars köper vi det som 
behövs direkt på ICA samma dag. 

Vaxduk till bordet Heidi Heidi lämnar detta till Åsa ngn dag innan. 

Inbet kort till Samhällsföreningen Åsa 
Åsa tar m detta direkt på lör.morgon. Chans 
att värva ngr nya medlemmar? 

Ljuslykta (modell större) Åsa Åsa tar m detta direkt på lör.morgon. 
Häftpistol Henke Henke tar m detta direkt på lör.morgon. 
Bemanning Vem? 

 8.30-10.00 Åsa & Henke 
 10.00-12.00 Jens & Heidi 
 8.30-10.00 Jörgen & Morgan 
 Reserv: Clara   
  

   
 
 



Ljusslingan vid Brandstationen 
Dessvärre har kabeln blivit skadad i snöröjningen. 
Markus, Mogge o Jörgen ser till så att slingan fungerar igen. 
 
Lekplatser 
Vi är fortfarande i kontakt med Ingela Thulander på Kommunen för att hålla oss 
uppdaterade om planerna på att fräscha upp lekplatserna i byn. 
Åsa kommer att kontakta Ingela igen för att försöka få fram mer detaljer ex. ritningar, 
tidplan, spec över lekredskap mm. 
 
Förslag inlämnat i vår förslagslåda 
Vi har fått in ett förslag ang att försöka få till en sk.Hundrastplats i byn. 
Markus ska ta fram priser för stängsel, grind mm och där efter kommer vi att ta upp frågan 
generellt m kommunen o om vi ska gå vidare med en mer generell intresseanmälan i byn. 
 
Inköp av vattenslang till isbanan vid Bokliden 
Vi beslutade att köpa in en vattenslang för att på så sätt underlätta när det är dags att frysa 
is till barnen i byn. 
 
Nästa möte 
21 Jan kl.18 på Studio Clara (förlängt med ambitionen att spika en sk. Aktivitetskalender för 
2014). 
 
 


