F 13 KAMRATFÖRENING
Protokoll fört vid styrelsemöte den 18 januari 2016
Närvarande: Håkan Fredriksson, Lars-Erik Karlsson, Berith Karlsson, Agnetha Karlsson, Lars Åberg,
Nicklas Lennartsson, Henrik Lindkvist, Johan Åberg Asterbäck, Anders Johansson

1 § Ordförande öppnade mötet och Berith Karlsson valdes till mötessekreterare.

2 § Dagordningen fastställdes.

3 § Föregående protokoll godkändes

4 § Rapporter/skrivelser



Lars Å rapporterade om café väster. Utställningen är uppsatt i fönstret och ser mycket
bra ut.
Lars-Erik har varit i kontakt med LSS. Vi får samma ersättning som förra året.
Ytterligare ersättning kan vi få vid speciella arrangemang

5 § Ekonomi



Agnetha informerade om budgeten. Tre fakturor från kommunen har ännu inte
kommit.
Håkan informerade om verksamhetsapporten.

6 § Hemsida


Hemsidan uppdaterad

7 § Övriga frågor
 Larmet kommer att installeras den 25 januari.
 Berith skickar en inbjudan till nyckelinnehavarna om larmutbildning den 26 januari kl
1100.
 Nicklas informerade om framkroppen. Sven Scheiderbauer tyckte att vi ska ta
kontakt med Björn Svedfelt. Håkan tar kontakten.
 Pilotprojektet saknar någon som är ansvarig.
 Snickeriet har vi fått lov att låna t.o.m. mars. Används endast till förvaring av möbler
Utställningsprojektet vill använda snickeriet till förberedelser för utställningen.
Styrelsen ger klartecken fram till slutet av februari.
 Fanan skall flyttas till mässen. Lars-Erik tar ansvar för det och plockar ihop folk som
kan hjälpa till.
 Förslag på föreläsare till årsmötet. Håkan tar kontakt.
 LRF Vikbolandet besöker vår utställning 19 mars kl 1300. Vi behöver vara tre
personer som tar emot det här besöket
 Besiktning av vårt fpl. Ajo tar kontakt med museet.




Lars Å försöker få kontakt med Pema men har problem att få några svar
En fråga kom upp om firande av 30 juni. Ska vi senarelägga träffen eller vara någon
annanstans? (p.g.a. festivalen) Frågan ställs på årsmötet.

8 § Nästa styrelsemöte


17 februari kl 1800

9 § Fikaansvarig
 Agnetha

10 § Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Berith Karlsson

Håkan Fredriksson

