Protokoll från styrelsemöte 23 april 2014
Närvarande
- Åsa Lindström
- Henrik Petersson
- Annelie Rosell
- Clara Lideberg
- Markus Nyberg
- Jens Graversen
- Gisela Johansson

Frånvarande
- Monica Wiloboken
- Elisabeth Lilja

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

2) Linas stuga
På årsmötet fick styrelsen i uppdrag att parallellt jobba med att överlåta Linas stuga till kommunen 2015.
Styrelsen jobbar vidare på det.

3) Förslagslådan
Markus har kollat förslagslådan inför mötet och den var tom.
Vi fick i slutet på 2013 in ett förslag att bygga en sk. hundrastgård i byn. Henrik håller på att sätta ihop en
skrivelse till John-Arne på kommunen. Den innehåller bland annat en enkel ritning. Clara har besökt en av
hundrastgårdarna i Växjö och fotat den. Bilderna är levererade till Henrik som lägger in dem i sin skrivelse.
För att se om det finns tillräckligt stort intresse i byn för att göra en hundrastgård skall vi göra en
intresseaffisch och sätta upp på utvalda platser i vårt närområde. Clara fixar affischen. Vid intresse lägger
man en lapp med sitt namn och sina kontaktuppgifter i vår förslagslåda eller mailar oss (till en epostadress som Clara ska skapa) .

4) Webbplatsen
Clara uppdaterar som vanligt varje månad med bl a. vad som är på gång i byn.
Ny bild på styrelsen ska tas.

5) Lekplatsen
Åsa kontaktar Ingela Thulander på kommunen för att bli uppdaterad på hur arbetet går.

6) Hjärteparken
Kommunen har varit och klippt sin del av gräsmattan i parken. Henrik pratar med Kjell-Göran Ekentoft och
ser om vi kan köpa gräsklippningstjänsten, på den övriga ytan, från LIF även i år.

7) Ekonomi
Föreningens ekonomi är stabil.

8) Sponsorförfrågan
Liatorps IF har kommit med en sponsorförfrågan för bidrag till fyrverkeriet på valborgsmässoafton. Vi
stöttar med ett mindre bidrag för att behålla det traditionella valborgsfyrverkeriet.

9) Utskick 2014
Ett nytt årligt brev med medlemsinbetalningskort ska skickas ut för 2014. Clara sätter ihop en layout.

10) Midsommarfirandet
Vi ägnar hela nästa möte, 14 maj, till att planera midsommarfirandet. Fram till dess kollar vi om vi kan hitta
personer som är villiga att vara med och hjälpa till.

11) Nästa möte
Vi ses den 14 maj kl.18 i M-huset, StudioClara, Trädgårdsvägen 7.

