
Styrelsekrets minnesanteckningar Nybrostrands
byalag 20210411 

Plats: ZOOM möte

Närvarande:Jan Ryd, Georg Persson, Anna Helgesson, Karolina Strand, Rikard Torlind, Dick Tillgren
Bexell, Kattis Lasson, Jörgen Gullstrand, Ewy Sätherström, Lasse Rasmusson, Per Göran Andersson  
Ej närvarande : Anders Blixt, John Axelsson, Margaretha Andersson, Rolf Harnert 

1. Ordf öppnade det första ZOOM mötet  
2. Minnesanteckningarna från 20210314 godkändes.  
3. -Rolf har meddelat medlemsantalet till 286, 204 nås via mejl, 51 via sms och 31 via brevlåda. - 

Diskuterades hur rekrytera fler medlemmar och om medlemskort och klistermärke ska distribueras 
- Jans ansökan till kommunen ang medel till byarna är ej besvarad ännu. 
- Påskjakten : Kattis meddelade att 42 deltog och 20 vinnare fick pris. 
- Förskolan hade inte möjlighet att sätta upp påskris på torget men Karoline fixade det , till nästa år
behövs bättre planering och byalaget kan köpa in pyntet. 
- Promenadloppisen bör också planeras och annonseras bättre, kan ev ersättas med bakluckeloppis 
på badets parkering. 
- BLR möte genomförs inte under pandemin, Jan har föreslagit att dess årsmöte flyttas framåt i 

tiden. - Håll Sverige Rent skräpplockningen startar V 16-18, Dick och Lasse är villiga att ta över 
uppgiften. 4. Årsmöte : -diskussion ang styrelsens storlek och sammansättning,- info hur bli medlem i 
byalaget,  -Anna lägger ut på FB, det finns på hemsida och anslagstavlor  
5. -Valborg genomförs ej av Byalaget - meddelas i byablad att det får firas individuellt

-Jörgen info om prova på Golf (max 8 pers) den 15/5 kl 1000 och 16/5 kl1400 obligatorisk anmälan,
Golfklubben bjuder på korv. Ewy föreslog att prova på padel, boule mm kan initieras.
- Medlemsinfo och blad ut den 27/4.  Utdelning via reklamutdelning en möjlighet i västra delen 
målgrupp nyinflyttade främst. Samtidigt sändes bladet till våra medlemmar via mail, sms etc

6. Vilande ärende: - I avsaknaden av ett Byahus är det skäligt att kommunen ger oss bidrag för 
att kunna hyra i befintliga lokaler i Nybrostrand. Jan återupptar kontakt med kommunen om.
Beroende av aktivitet kan vi hyra Golfklubbens restaurang, Scoutstugan eller hos Hildas etc
- diskuterades rabatter/sponsring, tas upp nästa möte. 
- diskuterade vår information - bör ta fram en kommunikationsplan, tas upp nästa möte.

7. Övrigt: - Lars Göran undrade när Vresrosorna ska åtgärdas ( skulle skett under vintern ) . - Anna 
undrade vem sköter de 2 grönområdena som löper västerut från Granvägen, Georg kollar upp - 
Karolina är villig att ta hand om högtalare, mikstativ,videoprojektor och filmduk 

8. Nästa möte 20210509 , Byatorget kl 14.00
Ordförande avslutade och tackade för nätmötet . 
  

Jan Ryd                                                                  Georg Persson


