Protokoll fört vid möte med Lönnskogsbygdens byalag lördagen
den 20 mars 2004-03-20
Närvarande: (bilaga 1)
1. Välkommen
Ulla Grundel hälsade välkommen och öppnade mötet
2. Ordförande
Ulla Grundel valdes till ordförande för mötet
3. Sekreterare
Harriet Härdig valdes till sekreterare för mötet
4. Justerare
Georg Wall och Jarl Westman valdes till mötets justerare
5. Dagordningen
Dagordningen godkändes
6. Information för de olika grupperna:
Byavandringsgruppen Elofsbyn: Det finns tre jaktfilmer över Elofsbyns jaktlag varav den
första är från 50-talet. Ett manus till den första filmen är skrivet och beskriver filmens
personer och platser. Just nu jobbar man med att överföra filmen till digital teknik.
Informationsgruppen: 31 medlemmar hade registrerat sig i byalaget efter uppmaningen i förra
numret av Lönnlövet. En lista skickades runt på mötet så att fler kunde anteckna sig. Man
kommer också att göra en ny uppmaning i nästa Lönnlövet.
Arbetsgruppen föreslog att byalaget bildar en studiecirkel för att bevara gamla kort.
Mötet beslöt
att skicka runt en anmälningslista under mötet
att ajournera frågan till efter kaffepausen.
Ledningsgruppen: Ansökan om bidrag för 2004 var inskickat till kommunen.
Loppmarknadsgruppen: Gruppen bad mötet välja på två förslag:
1. att anordna en loppis med servering 2004
2. att anordna en aktivitetsdag 2005 med förutom loppis också t.ex tipspromenad, utställning
presentation av föreningar och någon aktivitet kring vandringslederna.
Mötet beslöt
att förlag 2 skall genomföras
Pubaftonsgruppen: Gullan Johansson meddelade att varken skolan eller Folkets hus var lediga
den 24 juli 2004 men att det var ledigt 31 juli.
Mötet beslöt
att flytta årsmötet och puben till den 31 juli.

Påtryckargruppen: Det finns inget kontrakt med Säffle kommun detta år om Siktjärns
badplats.
Mötet beslöt
att städdagen på Siktjärns badplats skall ske lördagen den 22 maj med början kl. 10.00.
att skicka runt en teckninglista över tillsynsveckor av Siktjärns badplats. (bilaga 1)
Valborgsmässogruppen: Alla är välkomna till Lindgärdet kl. 20.00. Tag med egen mat och
dricka.
Vandringsledsgruppen: Säffle kommun avsatte 2002 200.000 :- till landsbygdsutveckling
2003 avsattes ingenting och 2004 avsattes 200.000:-. 2004 avsatte länsstyrelsen 500.00:- och
det fanns även ca 100.000:- kvar sedan tidigare. Vandringsledsgruppen hade sökt 60.000 :och redovisat eget arbete för 76. 000 :-. 14/3 beslöts att bevilja Lönnskogsbygdens byalag
12.000 :- från Säffle kommun och från länsstyrelsen 18.000:-. Därav var 11.850:- för
investering och 15.000 :- för information. Inga pengar får flyttas mellan kontona. Eget arbete
skall då vara 30.000:-. Man får räkna 165: per arbetstimme och person. Arbetet skall vara
påbörjat senast 14/5. Deltagarna i arbetsgruppen kallades till möte efter avslutat byalagsmöte.
Informationsgeruppen bjöd på fika
Informationsgruppen: Ingen hade antecknat sig på listan över studiecirkeln om gamla
fotografier. Intresse fanns dock.
Mötet beslöt
att ta upp frågan igen på årsmötet.
6. Övriga frågor
Sedan förra mötet har Råtakan hämtat sin informationstavla. Tavlorna för Botten och Lofterud
finns kvar för avhämtning vid Folkets hus.
7. Nästa möte
Nästa möte är årsmötet den 31 juli 2004 kl. 17.00. Ledningsgruppen ansvarar för fikat.
8. Avslutning
Ordförande tackade de närvarande för att de kom och avslutade mötet. ”Vi har en härlig vår
framför oss!”

Ulla Grundel
mötesordförande

Harriet Härdig
mötessekreterare

Justeras:

George Wall

Jarl Westman

Bilaga 1
Närvarolista den 20/3 2004
Ulla Grundel
Maj Magnusson
Gertrud Grundel
Gullan Johansson
Ingemar Dahl
Johnny Byh
Reidun Westman
Monica Byh
Inga-Lill Södergren
Solveig Jansson
Per Jansson
Joel Jansson
Jan-Ove Jansson
Arne Johansson
Jarl Westman
George Wall
Annette Wall
Gösta Karlsson
Sigrid Karlsson
Alice Löfdahl
Birgitta Johansson
Orvar Wehrm
Kurt Härdig
Harriet Härdig

Bilaga 2

Veckoschema över tillsyn av Siktjärns badplats

Vecka: Namn:
25
26

Monica och Johnny Byh

27

Anette och George Wall

28

Gösta och Sigrid Karlsson

29

Jarl och Reidun Westman

30

Inga-Lill och Rolf Södergren

31

Familjen Grundel på Hagen

32

Kurt och Harriet Härdig

33

Maj Magnusson och Gullan Johansson

34

Ingemar Dahl

35

Familjen Jansson i Fjäll

