Protokoll fort vid vårmöte i Lönnskogbygdens Byalag 20050312
Deltagarförteckning

se bilaga 1.

§ 1.

Mötet öppnas av sammankallanden Ulla Grundel, som halsar
deltagarna välkomna.

§ 2.

Till ordförande for mötet väljes Ulla Grundel.

§ 3.

Till sekreterare for mötet väljes Birgitta Johansson.

§ 4.

Att jämte ordföranden justera mötets protokoll väljes Gullan
Johansson och Maj Magnusson.

§ 5.

Dagordningen godkännes.

§ 6.

Kaffepaus.

§ 7.

Information av byalagets olika grupper.
Byagrupperna i Elofsbyn och Berga vilar och samlar krafter
inför fortsatt arbete.
Byagruppen i Stenbyn förbereder sig for en byavandring, som
preliminärt är planerad till 13 juli.
Informationsgruppen har haft ett sabbatsår, men hoppas komma
igen med nya krafter.
Loppmarknadsgruppen har planerat for aktivitetsdagen, som
kommer att gå av stapeln lördag 20 augusti, om
landshövdingskan har mojlighet att komma då.
Program:

12.00

Invigning av vandringsleder.

13.00 - 17.00 kommer ett antal aktiviteter att
förekomma:
Loppmarknad och kaffeservering i
Folkets Hus.
Guidad tur på Gröna leden.
Tipspromenad.
Utställning av mossor.
Ponnyridning.
Naturstig.
Trekamp.
18.00

Dagen avslutas med helgsmål vid kyrkplatsen
i Lönnskog.

Midsommargruppen - 11.00 på midsommarafton samlas man
för att klä stången, 15.00 börjar dansen.
Pubgruppen - pubafton kommer traditionsenligt att bli
efter byalagets årsmöte.
Påtryckargruppen
till 11 juni kl.

- s t ä d da g •: vid Siktjärns badplats be s lutas
10.00

Valborgsmässogruppen - samling hos familjen Dahl i Stenbyn, där brasan tänds kl. 20.00. Medtag picknickkorg och nåt
att sitta på. Grillmöjligheter finns.
Vandringsledsgruppen - 16 april kl. 9.00 samling vid
Lägergården för arbete på Gula leden.
21 maj kl. 9.00, återigen samling vid Lägergården för
översyn av Bla,Röd och Grön led.
Marknadsföring av Lönnskogbygden kommer att genomföras med
början vecka 11. Utskicket består av den nyligen framtagna
broschyren om Lönnskogbygden kompletterad med information om
Lägergården, Folkets Hus och Pilgrimsleden med Kunskapsstigen
samt en berättelse om guldruschen i Lönnskog vid 1900-talets
början.Målgrupper for marknadsföringen är skolor i Karlstad,
Grums, Åmål, Saffle, Arvika och Arjäng kommuner,
orienteringsklubbar, konfirmandgrupper, Säffle kommuns
vänorter m.fl. Till skolorna har bifogats en inbjudan till
visning av Lägergarden och dess användning.Visningen kommer
att äga rum onsdag 15 juni.
Fredrik Wilde, Länsstyrelsen vill komma och berätta om de
nya naturreservaten. Vi föreslår lördag 9 april kl 18.00 i
Folkets Hus. Kurt Härdig kontaktar Wilde.
§

8.

Övriga frågor:
Posten från Säffle Kommun kommer fortsättningsvis att gå till
Ulla Grundel.

§

9.

Nästa möte, som blir årsmötet, är lördagen 23 juli kl.17.00 och
då bjur tösera pa Hagen pa kaffe + ? (fast i Folkets Hus)
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10. Ordföranden avslutar mötet.

Birgitta Johansson, / s e k r

f/

X

Ulla Grundfel, o r d f .

Gullan Johansson

Maj Magnusson

