Protokoll fört vid styrelsemöte i Hörja Byalag 2019-02-03
Närvarande
Christer Jönsson
David Anell
Mathias Eroldsson
Mats Svensson
Carina Larsen
Plats: Hörja Café, kl.19.00
1. Öppning av mötet
Mötet öppnades av Christer.
2. Föregående mötesprotokoll
Protokoll från föregående möte 2018-12-09 godkändes och lades till handlingarna.
3. Val av justeringsman
David Anell valdes tillsammans med ordföranden justera protokollet.
4. Skrivelser
Carina berättar att byalaget har fått kvarskatt på 4.418 kr för räkenskapsåret 2017. Styrelsen
hittar inte kopian på deklarationen. Carina kontaktar skatteverket för att undersöka om det
skett ett missförstånd då byalaget är en ideell förening. Beroende av svar undersöks frågan
vidare med föregående kassör Carina Gunnarsson och revisorer. Carina informerar löpande till
styrelsen om hur ärendet fortgår.
5. Hemsida
Inget nytt, men inför varje möte ska vi titta igenom hemsidan för eventuella
ändringar/justeringar. Är det något som vi anser ska publiceras på hemsidan kontaktas
Christer som är webansvarig.
6. Pågående projekt
a) Nya stadgar Byalaget
Mathias presenterade ett förslag på nya stadgar. Efter justeringar från detta möte skickar
Mathias ut nytt utkast till styrelsen. Beslut om utformning av förslag på nya stadgar vid
nästa möte. Stadgeändring ska beslutas vid årsstämma i juli och därefter på ett
efterföljande möte senast under september.
b) Utegym i Hörja By
Christer har fått förslag på redskap för utegym av Alice Geiwald. Redskapen ska vara
utformade så att hela kroppen kan tränas. Christer ska ta in offert som presenteras på nästa
möte. Därefter tar styrelsen beslut om hur projektet ska gå vidare.
7. Ekonomi
Idag finns det 17.184,05 kr på banken. Sedan senaste mötet har det tagits ut en bankavgift
på 3 kr. Carina ska begära kvitto för bokföringen.
Carina berättar att vi inte har några fasta bankavgifter för 2019. En besparing på 500kr. Vi
kontaktar banken inför varje år för att säkerställa att detta generösa bidrag från banken består.

8. Föranmälda frågor
Inga
9. Övriga frågor
Inga
10. Nästa möte
Söndag 7 April kl. 19:00, Plats: Hörja Café
Möte 6: 2:e Juni kl 19:00
Extrainsatt ej protokollfört möte 1-2 veckor innan årsstämma för planering.
Årsstämma: 7:e juli kl 14:00
11. Mötet avslutas
Ordförande tackar för deltagandet i mötet.
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Christer Jönsson
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David Anell

