Styrelsemöte 22 juni ‐15
Närvarande: Sixten Bengtsson, Daniel Claesson, Sandra Bengtsson, Ann‐Margreth Karlsson, Birgitta
Gustafsson, Bengt Josefsson.
1. Till sekreterare valdes Birgitta, till justerare valdes Sandra.
2. Lena Andersson har öppet hus på sitt nyöppnade gym, Lenas kost och träning, i gamla Specials lokaler, till
helgen. Ann‐Margreth går dit med en blomma från Byalaget. C:a 300:‐.
3. Framtidsgruppen: Daniel och Sandra var med på deras möte i torsdags, 18:e,

där dom bl a pratat om,



Få tillbaka en bensinstation.



Bygdelokal‐ att kunna köpa gamla syfabriken på Granvägen. Tidigare ägaren är död så det ägs nu av
släktingar till honom. Vid ett eventuellt köp behöver vi bilda en ekonomisk förening. Advokaten ska
komma på torsdag och visa huset.



Ett möte med Svenbo(Svenljunga Bostäder) i september angående lägenheterna i byn och eventuella
tomter bortanför dansbanan.

4. Mötet pratade om att köpa in soptunnor till Multisportarenan, anslagstavlan vid "torget" och till korset.
5. Musikquizz 6 juni: Det blev en mycket lyckad kväll där Elin sjöng Nationalsången, Bengt och Stefan stod för
frågorna, byalaget bjöd på kaffe och nationalbakelse, och Alla2 stod för musiken. C:a 170 personer kom, åt,
gissade och dansade tills alla var nöjda. Gav ett överskott på c:a 6 000:‐.
6. Anslagstavlan vid korset: Svenljunga Kommun trycker upp en karta som vi kan sätta dit. Pratade vidare om
vad vi ska ha på kanterna runt kartan.
7. Spegeln: Annonserna har gett c:a 5 800:‐ och vi har fått in frivilliga bidrag på c:a 5000:‐
8. Vore bra om det finns en "informations‐kedja" med peroner boendes på olika platser i byn med omnejd.
Kan då vara lättare att snabbt få ut ny information till alla.
9. Hemmetföreningen önskar bidrag till bensin för att klippa gräsplan vid församlingshemmet/campingen.
Mötet beslöt att ge Hemmetföreningen ett bidrag i år, på 1 000:‐, för utlägg för bensin, fågelmat mm.
10. Beslutades att ordna en grillkväll vid sjön den 17 juli kl 18.00. Ska bjuda in Holsljungas olika föreningarnas
styrelser med respektive, även trivselkommittén, framtidsgruppen och spegelredaktionen till ett knytkalas.
11. Nästa möte till hösten.
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