Protokoll fört vid Lönnskogsbygdens höstmöte 2012.10.06
Närvarande: Rolf Södergren, Inga-Lill Södergren, Reidun Westman, Johnny Byh, Ingemar Dahl, Harriet
Härdig, Kurt Härdig, Georg Wall, Annette Wall, Solveig Jansson, Jan-Ove Jansson,
Kerstin Hildén, John Graue, Monica Sandström, Ulrika Tauberman, Urban Olsson, Bengt Sandström,
Jarl Westman, Monica Byh, Kari Graue, Joel Jansson, Margaretha Tauberman
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mötet öppnades och alla hälsades välkomna
Till mötesordförande valdes Kari Graue
Till mötessekreterare valdes Margaretha Tauberman
Till justerare valdes Harriet Härdig och Georg Wall
Dagordningen fastställdes
Byalagets ekonomi: saldo 7536.85kr. Inkommit har föreningsbidrag från kommun 5000kr och
600kr överskott från pubafton.

7. Kyrkorådet har beviljat 5000kr för inköp av en vägskylt vid Lönnskogs gamla kyrkplats
Kurt får i uppdrag att kontakta vägverket.
8. Redovisning från årsmötets gruppaktivitet kring frågorna
Hur kan vi få fler att engagera sig i byalaget? Förslag att ett informationsblad sammanställs
om byalaget, som särskilt lämnas till nyinflyttade.
Hur kan byalaget få bättre ekonomi? Att vi betalar för fika.
Vilka aktiviteter ska byalaget ha? Gärna gemensamma vandringar i byarna, annars är vi nöjda
med aktiviteterna som genomförs.
9. Informationsgruppen har tagit fram en almanacka för år 2013 med foton från bygden och
inplanerade datum för gemensamma byalagsaktiviter för 2013.
Almanackan kostar 120 kr och beställs hos informationsgruppens ledamöter. Betalningen för
almanackan sätts in på konto 8156,2 913 079 098-4.
Lönnskogsbygdens föreningar uppmanas att maila Jarl om de vill ha in datum för aktiviteter i
almanackan
10. Vandringsledsgruppen: Nya bänkar byggdes vid den nedre grillplatsen vid kolarkojan.
Material från bygget med gamla Fjällsbron användes. Planering för nästa år är att sätta fast
kycklingnät på spångarna för att minska halkrisken. Förbättra märkning av gula leden
Siktjärnsgruppen: Dykbryggan får ligga kvar under vintern. Stegen till dykbryggan läggs i
nästa år, men fler insatser behövs.
11. Fastställande av år 2013 gemensamma aktiviteter.
 Städning av Siktjärnet 1 juni kl. 10.00
 Gräsklippning av Kyrkplatsen 18 juni kl.10.00
 Gräsröjning och städning av kolarkojan 24 juli kl.16.00
 Röjning av vandringsleder 11 maj och 21 september kl. 9.00 vid Lägergården
 Vårmöte 16 mars kl. 15.00
 Valborgsmässofirande 30 april kl. 20.00



Gökotta 25 maj kl. 7.00



Midsommar 20 juni kl. 17.00 Midsommarstången kläs.
21 juni kl 15.00 Midsommar dans
Lönnskogsbyggdens byalags årsmöte 27 juli kl.16.00
Pubafton 27 juli kl. 19.00
Filmkväll 3 augusti kl. 20.00
Höstmöte 5 oktober kl. 16.00
Bastu- och adventskväll 23 november kl.17.00 damer, 18.00 herrar,
18.00 fika.







12. Byalaget får uppdrag att undersöka posten framtida planering av utdelning av post.
13. Alla hälsas välkomna till 2012 års Bastu- och advents kväll den 24 november i Lägergården
Bastun startar för damer kl.17.00 och för herrar kl.18.00
Kl. 18.00 gemensam förtäring
14. Information från föreningar
27 oktober kl.10.00 möte i lägergården
15. Till vårmötet bjuds ambulansen in lördagen den 16 mars kl.15.00

Vid protokollet
______________________
Margaretha Tauberman
mötessekreterare

______________________
Harriet Härdig
Justerare

________________________
Kari Graue
mötesordförande

_________________________
Georg Wall
Justerare

