Protokoll från konstituerande styrelsemöte 25 mars 2014
En kort avstämning efter årsmötet.
Närvarande
- Åsa Lindström
- Henrik Petersson
- Elisabeth Lilja
- Markus Nyberg
- Jens Graversen
- Annelie Rosell
- Clara Lideberg
- Monica Wiloboken
Frånvarande
- Gisela Johansson
Styrelsen konstituerade sig enligt följande
Åsa Lindström
1 år
Ordförande
Jens Graversen
1 år
Vice ordförande
Henrik Petersson
1 år
Kassör
Clara Lideberg
1 år
Sekreterare
Monica Wiloboken
1 år
Suppleant
Annelie Rosell
1 år
Suppleant
Markus Nyberg
1 år
Ledamot
Elisabeth Lilja
2 år
Ledamot
Gisela Johansson
2 år
Ledamot
Anmälningslista
Vid familjeeftermiddagen den 29 mars i Medborgarhuset ska vi lägga en lista där
Liatorpsborna kan skriva upp sig om de kan tänka sig vara med och hjälpa till vid olika
evenemang i byn eller om de kan tänka sig att hjälpa till med arbetet vid Linas stuga.
Clara ordnar en affisch och en lista.
Städning av Hjärteparken
Den 8 april kl.17:30 bjuder vi in till att vara med och städa i Hjärteparken. Det ska räfsas
och göras fint i parken. Markus ordnar en grill och kol, var och en tar med sig sin egen
korv att grilla. Clara gör affischer och mailar ut, så kan alla skriva ut och hänga upp. Åsa
kontaktar Lissie Ottosson för att se om hon vill plantera blommor runt stenen i parken.
Familjeeftermiddag den 29 mars
Jens hämtar en nyckel hos Paul Sundh den 28/3. Denna nyckel ska Samhällsföreningen
sen behålla. Henrik tar hand om den.
Clara tar emot Nielo när han kommer kl.11. Jens ser till att Medborgarhuset är öppet.

Midsommar 2014
Jens ordnar lotteritillstånd för midsommar och för julbasaren på samma gång. Jens
söker även tillstånd från polisen.
Ljudutrustning hyrs av Bondesson. Henrik kontaktar Mia Andersson angående sång vid
midsommardansen.
Nästa möte
Vi ses den 23 april kl.18 i M-huset, StudioClara, Trädgårdsvägen 7.

