Styrelsemöte Nybrostrands byalag 20180403
Plats: Hildas
Närvarande:Jan Ryd, Georg Persson, Margaretha Andersson, Fleming Eklund, Jenny Sandell, Anders Blixt
Rolf Harnert
Förhinder: Jim Ewaldh
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Sammanträdet öppnades.
Dagordningen fastställdes.
Föregående protokoll godkändes.
Ekonomi och medlemsrapport
- BG
11 083:- PG
53 665:- Kass
14:Summa 64 762 :Antal medlemmar 360
Arbetsfördelning :
- Jenny och Rolf förbereder datakurser.
- Jenny undersöker möjligheten att anordna Champange provning.
- Jan deltar i BLR möte Köpingebro 20180423.
- Jan förbereder valdebatt här i byn.
- Georg och Margaretha förbereder Midsommarfirandet.
- Fleming och Georg kontaktar kommun och vägverk ang hastighet/belysning på 9an .
- Anders handhar komposten från 6 maj till december varje söndag kl 10-12 .
Inkomna skrivelser,hemsida,facebook :
- Kommunen kommer att kontakta Byalaget under våren/försommaren ang Byatorget och beräknar
att genomförandet sker under sep-dec innevarande år .
- Mycket uppskattning på Facebook ang åtgärderna på Byatorget.
Övriga rapporter:möte med Köpingebro Byalag i maj , försök att skapa någon gemensam aktivitet i
augusti på campingen .
Verksamhetsplanen omfattar Valborg - , Midsommarfirande , Golf, Loppis ,Nybrostrand lyser ,
programmet finns på hemsidan under aktiviteter .
Uppföljning :
- Fortsatt bearbetning av kommunen i gemensamhetslokal frågan
- Polisen ska genomföra tätare hastighetskontrollen med mobil kamera och fartpistoler .
- Jan och Rolf kommer att delta när kommunen bjuder in till möte ang Översiktsplanen .
Mitt Nybrostrand : försök att skapa arbetsgrupper med medlemmar utanför styrelsen mot några av de
många förslagen som inkommit .
Medborgarföralag : inga
Övriga frågor :
- Rolf och Jan tar nattvakten vid bålet , fler medlemmar behövs dagen efter för saneringen efter
brasan .
- Flera medlemmar måste engageras för Midsommarfirandet .
Nästa styrelsemöte 20180507 kl 1830 hos Hildas .
Mötet avslutades .

Ordf Jan Ryd

Vid pennan Georg Persson

