Protokoll styrelsemöte Holsljunga Byalag 2012‐04‐03 kl 18.30 hos Ulla‐Britta
Närvarande: Bo Ehn, Ulla‐Britta Backfish, Anna‐Karin Lindgårde Ivarsson, Roger Abrahamsson, Bjarne
Thurgren, Elionor Jonsson, Lisa Sjöqvist
Sekreterare: Lisa Sjöqvist





















Justerare: Anna‐Karin Lindgårde Ivarsson

Det har inte kommit något svar på LIS‐planen.
Angående biblioteket så har de kollat på församlingshemmet som lokal och är positiva till
det, men det är inget klart än.
Inget kostnadsförslag för färgtryck av spegeln tas in, bara köra på.
Rastplatsstädarna har varit på revy, de har 4000 kr över att göra något för.
Städbidrag ska ges till skolan, eventuellt betalar byalaget buss om det behövs.
Tips på vad Trivselbygdens tidning ska skriva om önskas.
Det måste lämnas/skickas in till evenemangskalendern för juni, juli och augusti.
Valborg firas utanför församlingshemmet kl 18.00. Kören är klar och vårtalare på gång.
Elionor fixar annons i STT. Konfirmanderna får frågan om de vill sälja kaffe. Kören får ett
bidrag för att de ställer upp.
Present till årets frivilligarbetare diskuterades. Lisbeth skriver motiveringen.
KSAU den 23/4 i Ullasjö, Elionor åker.
Skyltkommittén ska komplettera med bilder i sommar.
Bosse och Roger har pratat med Eva angående campingen. Kommunen kommer driva den i
sommar och rusta upp den för att sedan kunna lägga ut till försäljning.
Bosse redogjorde för mötet angående nybyggnation, Krister är intresserad och det ska vara
nytt möte i början på maj.
Fiberförening diskuterades och eventuellt att bjuda in Roasjö, som kommit långt i detta, för
att informera om hur de gjort.
Bänkar och soffor ska ut. Roger ska renovera bänk vid sjön.
Hembygdsföreningen undrar om vi vill köpa in en kanon för att ha gemensamt vid
föreläsningar mm. De får ta fram ett förslag med pris.
Vi har fått 49000 kr från en fond och för dessa ska vi ha lite olika aktiviteter.
 Den 22 maj ska det vara aktivitetsdag i skolan mellan 16.30–21.00.
Aktiviteter kommer vara mattcurling, cirkusskola, bugg, Blomsdal salvor,
brandkår, civilförsvaret och hembygdsföreningen. Roger och Bosse fixar ner
marknadsstånd.
 Allsång ihop med Holsljunga IF. Någon gång i augusti, artister kollas upp. Ett
möte med HIF bör hållas snart för att bestämma datum.
 Föreläsning i november. Olika förslag diskuterades, men vi kollar vidare.
Byalaget köper blommor och sätter in pengar till minne av Birgitta.
Nästa möte är den 29/5 kl 18.30.
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