Styrelsemöte 23 sept -15
Närvarande: Roger Abrahamsson, Sigge Bengtsson, Sandra Bengtsson, Ann-Margreth Karlsson,
Daniel Claesson, Birgitta Gustafsson.
Inbjudna Trivselkommittén: Emmeli Christiansen, Anna Larsson, Sandra Hedlund.

1.

Till Sekreterare valdes Birgitta, Till justerare valdes Roger.

2.

Vi har fått marknadstillstånd av Polisen

3.

Birgitta ringer till B.T. och frågar om dom vill komma och göra ett inför reportage om marknaden
och byahuset. Daniel har tagit fram ett brev som vi ska skicka ut till alla som ska ställa ut på
marknaden.

4.

Vi sätter upp affischer i byarna runt om. Sigge cyklar runt i byn, Roger tar Skrötås mm.

5.

Hämtar marknadsstånden från Stråvi på torsdagen och sätter upp dom på fredagskvällen.

6.
7.

Vi får använda gatorna som parkering, eventuellt kan man använda åkern nedanför Vallvägen.
Ska försöka få några att vara parkeringsvakter.
El får vi från Daniels källare.

8.

Emmeli köper förbandslåda, brandfilt mm.

9.

Högtalare: Daniel har en. Uppvakta Oskar Liljeqvist till att ha blivit SM:3 i Junior-SM i skytte.
Frågar Stefan Gustavsson om han vill intervjua Oskar.
Tackar trivselkommittén för i kväll.

10. Inbjudan till möte om tomtepromenaden den 4:e november. Anna-Karin och Hans Bruno är
byalagets representanter.
11. Manusstopp till Spegeln sista september.
12. Sigge var i Stockholm den 17 september på ett informationsmöte för alla som fått bidrag från
Allmänna Arvsfonden, och pratat om Multisportarenan, hur vi gjorde när vi sökte pengar.
Arvsfonden har en fond på 7,5 miljarder att dela ut. Man ska inte vara rädd för att söka till olika
projekt för även om det är mycket pappersarbete så hjälper dom till så att ansökan blir bra.
13. Några från byalagets styrelse var med på Framtidsgruppens möte med Hans-Erik från SVENBO
den 2/ 9. SVENBO är intresserade av att bygga lägenheter i Holsljunga men dom vill ha sjönära
tomter. Dom vill äga marken själva som dom ska bygga på. Roger ska fråga Bosse Ehn om han
vill hjälpa till med detta då dom har jobbat med det innan.
14. Anna-Karin vill ha en kontaktperson mellan framtidsgruppen/byalaget för att det ska kunna
fungera bättre åt båda håll. Birgitta tar det.
15. Kommunens byalagsträff är den 29:e september i Överlida. Daniel , Sigge och Roger åker på det.
16. Roger beställer några soptunnor i plast som vi sätter ut vid multisportarenan, anslagstavlan mm.
17. Nästa möte 14 oktober på Oveda.
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