F 13 KAMRATFÖRENING
Protokoll fört vid styrelsemöte den 20 oktober
Närvarande: Håkan Fredriksson, Lars-Erik Karlsson, Berith Karlsson, Agnetha Karlsson, Lars Åberg,
Nicklas Lennartsson, Anders Johansson
Frånvarande: Henrik Lindkvist, Johan Åberg Asterbäck

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

2 § Dagordningen fastställdes.

3 § Föregående protokoll godkändes

4 § Rapporter/skrivelser


Nicklas tog upp frågan om brevet som kommit till Jelkne. Styrelsen tar avstånd för
sådana brev och beslutade att visa brevet på höstmötet om Jelkne ger sitt
medgivande.



Agnetha informerar om mötet med länsförsäkringar. Försäkringen gäller all mtrl som
vi har, även det som finns utanför By 97. Ev kommer länsförsäkringar att sponsra
kamratföreningen.



Håkan tillfrågade Andreas Giselgren om ersättare för Henrik i kommunikationsprojektet. Positivt svar men ännu ej 100%



Håkan har pratat med Skanska om tornet som ska resas. Skanska har utlovat
montering av fästet under oktober.



Konsultföretaget NOREVO sköter numera förvaltningen av kommunens lokaler på
Bråvalla. I avvaktan på ett avtalsförslag så har vi nuvarande förråd kvar i
snickarverkstaden utan kostnad.



Per Öster har gjort en skadeanmälan till PEMA. Åtgärder ska göras men vet ej när. Vi
avvaktar några veckor. Håkan tar kontakt med kommunen innan nästa möte.



Efter upprop till medlemmarna har det kommit in många artiklar till Bråvallabladet.
Redaktörerna gör ett urval för att välja ut de mest lämpliga för decemberutgåvan.

5 § Ekonomi

Agnetha informerar om det ekonomiska läget.

Provtiden på Bokföringsprogrammet Visma är slut men det går fortfarande att knappa
lite. Programmet är beställt.

6 § Hemsidan


Problem med att lägga ut bilder på hemsidan

7 § Övriga frågor
Information under höstmötet:


Håkan informerar om nuvarande verksamhet och ekonomi



Lars-Erik informerar om läget i utställningen och efterlyser värdar till utställningen



Styrelsen beslutade att vi inbjuder till en städdag av By 97 i början av december



Kvällsfika den 17 november kl 1800. Kokt korv med bröd och kaffe ramlösa och öl
kostnad 20:-

Styrelsen beslutade att tills vidare avstå utnämning av Årets kamrat.
Håkan tillfrågar Kerstin Egil om att ordna en utflykt till Björke väveri, smedja och garveri.
Diskussion ang. bidragssökande . Blanketter dras ut till nästa möte.

8 § Nästa styrelsemöte


23 november kl 1800

9 § Fikaansvarig
 Berith och Lars-Erik

10 § Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Berith Karlsson

Håkan Fredriksson

