Protokoll fört vid styrelsemöte i Hörja Byalag 2019-06-02
Närvarande
Christer Jönsson
Mathias Eroldsson
Mats Svensson
Carina Larsen

Eskil Samuelsson (Valberedningen)

Plats: Hörja Café, kl.19.00
1. Öppning av mötet
Mötet öppnades av Christer.
2. Föregående mötesprotokoll
Protokoll från föregående möte 2019-04-07 godkändes och lades till handlingarna.
3. Val av justeringsman
Mats valdes tillsammans med ordföranden justera protokollet.
4. Skrivelser
Ny offert på utegym har inkommit, se pkt 6b.
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
Nya stadgar beslutades att föras vidare som förslag på byastämman 7 Juli. 10 ex trycks
upp inför stämman.
b) Utegym i Hörja By
Offert från Utformhar inkommit. Utform har byggt utegym i Tyringe och priserna är
betydligt rimligare än tidigare förslag från andra leverantörer. Olika platser diskuterades
på mötet och Christer börjar med att höra med kyrkan vid församlingshemmet. Det är
första valet. Lyckas inte detta så får vi gå vidare med alternativa platser. Vi behöver ha en
plats först innan vi kan söka bidrag för utegym. Möjliga bidragsgivare är Jordbruksverket,
Allmänna arvsfonden samt Tyringe sparbanksstiftelse och Röke sparbank. Carina fick i
uppdrag att börja sondera bidragsmarknaden.
7. Ekonomi
17.184,05 kr finns i kassan vilket är det samma som förra mötet. Inga transaktioner har
behandlats sedan förra mötet.

8. Föranmälda frågor
Planering av årsstämma 2019, vem gör vad?
Ansvar för uppgifter fördelades enligt följande:
Alla tar med sig en kanna kaffe. Christer, Carina och Mats kollar upp priser till
tipspromenad.
Christer – Tipspromenad, inköp av korv, bröd, ketchup, senap, kakor och saft.
Carina – Revisionsberättelse, insamlingslåda för bidrag under stämman.
Mats – Ställa upp bord, stolar mm nere vid byastuan. Blanda upp saft. Ringa Per Gunnarsson
angående grillning.
Mathias – årsberättelse, annons NSK 8/6 och 29/6, dagordning, flyer årsstämma, sätta upp
tipspromenad.
9. Övriga frågor
Valberedingen frågade efter förslag på ersättare för David. Styrelsen hade inga förslag.
Christer informerade om mötet med kommunen ”Hej Hörja” den 17 maj.
10. Nästa möte
Årsstämma 7:e juli 15.00.
Extrainsatt ej protokollfört möte 30/6 kl. 19.00 för att följa upp planering inför årsstämma.
11. Mötet avslutas
Ordförande tackar för deltagandet i mötet.
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…………………………
Christer Jönsson

………………………….
Mats Svensson

