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Kråkbergs bystugeförening u p a  
 

Protokoll styrelsemöte 17-05-10   
 

 

Närvarade styrelseledamöter: 
P-O, Anita Svensk, Jeanette Martinsson, Camilla Eriksson, Björn Hagelby, Kjell Karlsson,  

Adjungerande:  
 Mats Ollars, Margit Hielle, Åke Backlund, Owe Hedlund 

Val av sekreterare för mötet:   P-O 
Val av protokolljusterare för mötet: Anita 

Godkännande av dagordningen. 
Ett tillägg till dagordningen under Övriga frågor: Vårstädning av Kråkbergsgården. 
Dagordningen godkändes 

 
 
Pågående ärende        Ansvar  Status 

Nyckelförteckning och nyckelskåp för alla bystugans nycklar. 
Nyckelskåpet är inköpt och monterat i köket. P-O fixar en 
nyckelförteckning och bättre uppmärkning av nycklarna 
 

P-O Pågår 

Installera vattenlarm med bidrag från Bygdegårdsförsäkringen 
 

P-O Pågår 

Köpa in städmaterial och märka upp det 
 

Marie Ej startat 

Lägga in P-O som firmatecknare hos Handelsbanken 
 

Anita Pågår 

 
 
 
 Rubrik   Anteckningar       Ansvar 

1. Föregående protokoll 
 

Genomläsning av föregående protokoll  

2. Ekonomi Aktuellt saldo på Handelsbanken är 72 525 kr 
 

 

3. Nya hemsidan - Några namnändringar gjordes på hemsidan 
- Funktionärslistan läggs till som en egen rubrik 
under Traditioner 
- Julpyssel läggs till under Traditioner 
 

 

4. Bokningsprogrammet 
 

- Hyresvillkor: Vi skall lägga till minst 20 år. 
- Säkerhetsinformation: P-O renskriver 
säkerhetsinformation som skall skickas med 
bokningsbekräftelsen. 
- Nyckelbox för uthyrningsnyckel: Vi ligger lågt med 
den tills vidare. 
- Anita skall få en kopia på bokningarna så hon kan 
kontrollera betalningarna. 
 

 
P-O 
 
 
 
 
Owe 
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5. Arbetspool för 
utomhusarbeten 
 

- Arbetsbeskrivning. Befintlig arbetsbeskrivning skall 
kortas ner till några få rader som skall finnas på 
hemsidans funktionärslista. 
- Var och en prata med grannar, vänner att dom 
sätter upp sig för minst en vecka i arbetspoolen. 
- Info via Nyhetsbrev, Facebook.  
 

P-O 
 
 
Alla 
 
Owe 
 

6. Nästa Kråkbergsblad 
 

P-O gör ett utkast liknande bladet inför förra 
midsommar och skickar till Owe. (serveringen 
öppen till kl 16.00 på midsommarafton) 
Utdelning 14 dagar före midsommar  
 

P-O 
 
 
Owe 

7. Arbetsmöte inför 
midsommar 

Vi bokar in ett arbetsmöte inför midsommar 
tisdagen den 30 maj kl 18.30. P-O skickar ut en 
kallelse 
Info via Nyhetsblad och Facebook 
 

P-O 
 
 
Owe 

8. Målning av bystugan P-O gör ett utkast till en offertförfrågan och skickar 
ut till granskning. 
 

P-O 

9. Övriga frågor 
 

Inget datum beslutades  

 
 
 
 
--------------------------------------------    ---------------------------------------------  
Ordförande       Protokolljusterare 




