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 Protokoll fört vid styrelsemöte i Agdas stuga må 3 augusti -15 

 

Närvarande: Per Alvarsson, Bodil Arvidsson, Kristina Carlsson, Kristin Jönsson, Linda 

Nilsson, Marie Karlsson, Maria Vennerdahl och Rosemarie Wiktorsson. 

 

Nr. 1. Mötets öppnande 

Rossie förklarade mötet öppnat. 

 

Nr. 2. Kräftskivan 

Ca 20 anmälda, mötet beslutade att inte genomföra med så få anmälda. 

Rossie avbokar orkestern. Linda kontaktar de anmälda och ber om kontonummer 

för återbetalning. 

Kräftskiva nästa år: 27 augusti, Rossie bokar Sweedz redan nu. 

 

Nr. 3. Fiber 

En ekonomisk förening har bildats med styrelse bestående av ordförande Roger 

Höjendahl, sekreterare Pelle Svensson, kassör Per Alvarsson, Johan Jerleryd, 

Henrik Nilsson och Magnus Rundberg. Revisor Ola Sjölin. De har haft ett antal 

möten. Föreningen har en egen hemsida www.matterodsfiber.se och finns på 

Facebook. De anser att föreningen själva ska driva projektet, även om de har en 

mycket positiv bild av byNet. 153 intresserade av fiber vid tidpunkten för mötet. 

De har planer på att skicka ut brev till de fastighetsägare som inte har anmält sitt 

intresse. Någon har tagit de flesta informationsskyltarna, de vet dock inte vem. 

Föreningen undrar om byalaget kan vara valberedning. Mötet beslutade att säga 

ja, vi sitter som hel styrelse som valberedning.  

 

Nr. 4. Klorofyllsöndag 

Per, Kristin, Marie, Rossie och Kristina kan baka. De som kommer tar med 2 

kannor kaffe var. Linda har kaffemuggar, te, socker, servetter. Per köper mjölk. 

 

Nr. 5. Äppelsöndag 

Roger Höjendahl vill ha en liten stund att prata fiberprojektet. Inget napp på 

tidigare förslag på föreläsare. Marie kollar med Per Fredholm, alternativt Per 

kollar med Krister Glader.  

 

Nr. 6. Broräcket 

Inget nytt för tillfället, men förhoppningsvis snart. Vi hoppas på att kunna söka 

nya medel. 

 

Nr. 7. Tyringekalendern 

Ny har kommit för utdelning. Rossie tar hem, kalendern hämtas där. 

 

Nr. 8. Årsmötet 

Årsmötet bokades till 10 februari 2016. 

Madlén på Madrix som förslag till årsmötet, Marie kollar med henne. 

 

Nr. 9. Nästa år 

Förslag att anordna en ”Barnens dag” till nästa år. 

 

Nr. 10. Nästa möte 

Nästa möte hålls måndag 7 september kl 18.30 i Agdas stuga. 

 

http://www.matterodsfiber.se/
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Nr. 11. Mötets avslutande 

Rossie förklarade mötet avslutat. 

 

 Vid pennan   Justeras 

 

 

 

 Marie Karlsson, sekr.  Bodil Arvidsson 

 


