Protokoll fört vid styrelsemöte hos Rosemarie Wiktorsson tisdag 10 jan -12
Närvarande: Per Alvarsson, Anders Jaensson, Marie Karlsson, Lars Lövkvist, Bo Nilsson,
Rosemarie Wiktorsson samt Bengt Nilsson som representant för valberedningen.
Nr. 1.

Mötets öppnande
Rossie förklarade mötet öppnat.

Nr. 2.

Inför årsmötet
Årsmötet hålls onsdag 15 februari 2012 kl 19.00. Styrelsen samlas 18.00.
Bodil B avgår ur styrelsen vilket innebär fyllnadsval, när det gäller övriga är det
okänt. Valberedningen tar med sig frågan.
Risbergs kommer och håller föredrag om San Rafael-projektet.
Församlingshemmet är bokat, Marie hämtar nyckel.
Lars fixar 40 hela frallor och 2 st tårtor för 20 personer.
Rossie handlar kaffe, te, mjölk, saft och servetter.
Per gör utskick och annonserar i NSk.
Rossie gör anslag.
Per fixar blommor och två lotteriringar.
Alla försöker fixa vinster!
Per gör ekonomisk rapport.
Marie gör dagordning och verksamhetsberättelse.
Årets Agda – Anna Wemlerth. Lars tar kontakt med henne. Anders filar på
motivering och mailar ut. Rossie hämtar statyn hos Bodil B.

Nr. 3.

Skylten vid Agdas – Skyltar Malmövägen
Skylten till stugan är klar, Rossie kollar med Lennart om han har något bra
förslag på uppsättningslösning.
Kompletterar i redovisningen med kostnad för intern tid (ca 4.000).
Skyltar till Agdas stuga, prioritering:
1) Isakstorp
2) Träställetkorset
3) Tågerödskorset (kräver komplettering i T-korset nere i Matteröd).
Vit skylt ”Agdas stuga” alternativt ”Agdas stuga 1”.
Per gör ansökan.

Nr. 4.

Info från mötet med Vindkraftskompaniet
Om de bygger de vindkraftsverk som de planerar så har de något de kallar
bygdepeng där de avsätter 0,25% på bruttovinsten (ca 75-100.000/år när de har
kommit igång). Avsättningen går till lokala föreningar (Matteröds Byalag, ev
Matteröds Hembygdsförening, Svenstorp Fiskevård, Västra Torup
Bygdegårdsförening, V Torup Tennisklubb, V Torups Byalag, V Torups
Sportklubb, V Torups Hembygdsförening). Connie Asterman har varit i kontakt
med liknande upplägg uppåt landet. Förslag är att en person från varje förening
tillsammans bildar en Bygdepengsförening som fördelar pengen.
Vi vill fortsätta att följa utvecklingen och blir det aktuellt vill vi vara med och
dela på bygdepengen.

Nr. 5.

Övriga frågor
Inga övriga frågor.
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Nr. 6.

Nästa möte
Nästa styrelsemöte bestämdes preliminärt till onsdag 7 mars kl 18.30 i Agdas
stuga. Lars fixar fika.
Alla funderar på aktiviteter för 2012 till detta möte.

Nr. 7.

Mötets avslutande
Rossie förklarade mötet avslutat.
Vid pennan

Justeras

Marie Karlsson, sekr.

Anders Jaensson
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