Styrelsemöte 5 nov ‐ 14
Närvarande: Sandra Bengtsson, Daniel Claesson, Sigge Bengtsson, Ann‐Margreth Karlsson, Roger Abrahamsson,
Birgitta Gustafsson, Bengt Josefsson.
1. Till sekreterare valdes Birgitta Gustafsson, till justerare valdes Roger Abrahamsson.
2. Vi ska be Taina Ferm Fråga Monicanders om dom kan tänka sig att ta över och lösa in presentkort på 100:‐ som vi kan ge
nyinflyttade i Holsljunga, eftersom affären här inte finns längre. Vi ska köpa in nallar att ge nyfödda i Holsljunga, där det ska
vara ett hjärta med texten "välkommen till Holsljunga".
3. Daniel Alling: Daniel kommer att prata 45‐60 min. Han vill att det finns en projektor med duk. Ann‐Margreth kollar med
skolan, fiberföreningen mm. Vi kan använda kyrkans ljudanläggning. Vi lånar Eriks "mjölkakanna" för frivilligt bidrag. Sandra
köper en "Skrönarbok" från Mjöbäcks sparbank och blommor att ge Daniel.
4. Julgran: Sigge och Bengt har hittat en gran på Christer Johanssons mark som vi får till "torget". Bengt ordnar lastbil mm.
Sätter upp den helgen innan 1:a advent. Tomten kommer senare.
5. Tomtepromenaden: Är den 6:e december med start i församlingshemmet. Anna‐Karin Lindgårde och Hans Bruno var på
tomtemötet. Gick igenom listan på vem som ordnar med vad. Vi ska samlas vid församlingshemmet kl 12.30.
6. Roger ska prata med Svenbo om byalaget kan få hyra gamla brandstationen då Holsljunga bygg inte behöver den längre.
7. Sofforna: Ställa in sofforna vid "torget" i källaren på "kommunalhuset".
8. Lucia: Ann‐Margreth pratar med Eija o Kurt om luciafirandet i skolan.
9. Byalagsträff: Byalagsträff i Ö. Frölunda d 2:e december kl 18.30. Roger kan vara representant för Högvad i kommitén för
byapengen.
10. Multiarena: Ansökan till Allmänna arvsfonden om pengar till multiarenan är snart färdig, postas troligtvis innan helgen.
Sandra och Sigge håller på med detta.
11. Anslagstavlan: Är nu på plats på lilla gräsmattan. Ljuset är påbörjat och målningen till baksidan är också påbörjad. Blir på
stationen och järnvägen. Sigge pratar med STT och B.T. om att göra reportage om anslagstavlan och få lite gratisreklam för
Daniel Alling.
12. Daniel ordnar en skrivelse till kommunen om belysning på vägen till återvinningsstationen.
13, Sportlovsaktivitet:
volley‐boll.

Diskuterade om att ordna någon aktivitet på sportlovet. Ann‐Margreth ordnar gärna något med

14. Trivselbygdsträff: Falkenberg den 30‐31 januari‐15. Birgitta åker, vem mer?
15. Informationstavla: Vid rastplatsen "Bertas camping" finns info‐tavlor om Överlida och Mjöbäck men inte om Holsljunga.
Daniel mailar kommunen om detta.
16. Föreläsning i Älekulla: Sigge och Lena var på föreläsningen "Ta fram kraften inom dig" med Susanne Pettersson, som
Mjöbäcksbanken ordnade. Var ca 60 personer ,
17. Nästa möte i Januari ‐15.
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