Protokoll fört vid möte med Minnesbergs byalag, 2011‐11‐22
Närvarande: Anette M, Carina J, Sofia Å och Marianne H
Förhinder: Roland, Anders och Andreas

1. Mötet öppnades
2. Carina valdes till justerare
3. Bankkontot står fortfarande på Sofia och Marianne. Eftersom Anette avgår som kassör i mars
beslutades att ev byte av bank får vänta. På kontot finns 2296 kr och kontant ca 700 kr.
Faktura för Folkets hus kommer på 500 kr. Anette betalar kontant.
4. Grillkvällen hade 14 deltagare och inbringade 240 kr. Svårt att veta om lördag eller söndag är
bästa dag.
5. Bordtennisen drog inte lika många denna gång som i våras men det var positivt för de som
kom (fem vuxna och tre barn). De vuxna betalade 25 kr var vilket täckte hyran.
6. Beslutades att ha glöggkväll den 14 december efter 19. Marianne skickar inbjudan till Roland
och förhoppningsvis kan han trycka den. Inbjudan bör gå ut i början av nästa vecka. Carina
och Marianne hjälps åt från kl 18 att ställa i ordning. Carina hör med ”Jollen” ang lussekatter
och mandelmusslor. Marianne handlar starkvinsglögg och tar med pappassietter,
glöggmuggar och glas. Anette inhandlar russin, mandel, lättglögg, servietter, värmeljus och
marschaller. Sofia ordnar musik.
7. Förslag på aktivitet till våren: ny rundvandring på tegelbruket, ev bjuda in utomstående mot
betalning, försöka få artikel i förväg i TA. Aofia undersöker med Hans om möjlighet att göra
detta i april.
8. Årsmöte planeras till söndag 4 mars kl 17.00 (Lokal ej bokad) Carina och Sofia är beredda att
kvarstå i styrelsen. Ordförande (Marianne), kassör (Anette) och sekreterare (Anders) har
avsagt sig omval. Diskuterades att bjuda in ett dragplåster till årsmötet för att få många att
engagera sig och komma.
9. Nästa möte är hos Anette den 1 februari kl 19.00. Om motioner kommer in måste vi ev. ha
ett extra möte den 27 februari.
10. Mötet avslutades och ett stort tack till Carina som ställde upp som värdinna

………………………………………………………
Ordf. Marianne Halling

…………………………………………………..
justerare Carina Jönsson

