Styrelsemöte 2 juni ‐14
Närvarande: Ann‐Margreth Karlsson, Daniel Claesson, Birgitta Gustafsson, Roger Abrahamsson, Bengt
Josefsson; Sandra Bengtsson, Sigge Bengtsson.
1. Sekreterare Birgitta, justerare Daniel.
2. Föregående protokoll: Vårtalare var Sofia Lindgårde. Till årets frivilligarbetare utsågs Holsljunga Box
och Spinningledare. Fikaförsäljningen ihop med Hembygdsföreningen gav 860:‐ att dela på. Protokollet
läggs till handlingarna.
3. Anslagstavlan: Bengt pratar med kommunen om tillstånd att sätta anslagstavlan bredvid busskuren. Vi
kan vara på Oveda och göra ramen, Sigge och Roger gör tavlan ihop med Daniel. Sandra pratar med HIF
om dom vill vara med så att vi delar på tavlan. Även sätta upp en låda för Trivselbygdens tidning, Spegeln
och Holsljungabroschyren.
4.Gräsklippning: Bengt pratar med kommunen om ersättning för att vi klipper våra grönytor/gräsmattor.
5. Multiarena: Sigge har tittat på att göra en multiarena av den gamla tennisbanan. Han har pratat med
Multiarena AB i Mark. Själva ytan med underarbete och spelyta kostar c:a 400 000:‐ inkl. moms. Sarg
runt kostar c:a 200 000:‐ inkl. moms. Sigge har även undersökt om att söka bidrag från Allmänna
Arvsfonden.
6. Föreläsning: Den 15 november kl 15.00 kommer Daniel Alling hit och har en föreläsning, kallad "från
Obama till Merkel". Sigge har bokat församlingshemmet, då Daniel är en enkel människa och inte vill att
vi gör någon större reklam. Frivilligt inträde. Ska vi ha fika?
7. Kick off: Kick off den 30:e augusti kl 18.00. Plats meddelas på hemsidan när vi vet hur många som
kommer. Bjuder in alla företag, föreningar och övrigt intresserade Holsljungabor med respektive.
Ann‐Margreth gör inbjudan.
Vi bjuder in
någon att hålla ett föredrag. Byalaget bjuder på mat och dryck. Skickar in annons till Spegeln.
8. Skolmöten: Sandra rapporterade från gruppen som jobbar med skolans bevarande. Dom ska ha ett
stormöte den 3:e september i hallen byalagen och inbjudna politiker. Dom vill att det kommer en från
byalaget varje gång dom har möte i gruppen. Nästa gång är det den 20 augusti kl 18.00 hos Inger.
9. Delar ut Trivselbygdens tidning i buntar till alla.
10. Nästa möte 19 augusti kl 18.30 hos Oveda.
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