
Styrelsemöte 141017 
Närvarande: Tomas Lööw, Christina Olsson, Christer Sundström, Ewonne Ekmyr, Thijs 
Wiessing. 

Öppnandet 
Tomas visar upp en inbjudan från Upplandsmuseet att komma beskådaderas magasin.  
Kanske något för Pia och Yvonne. 

Tomas öppnar. 

Höststädning 
Eftersom vi inte hittar en "ledig helg förrän den 22a november, beslutas det att höststädningen 
flyttas till våren. 

Pubafton 
Pubafton ställs till den 22e 18.00. 
 
Vi gör som vanligt, lappar, mail distribueras, sista anmälan per mail eller sms den 14e. 

Tomas köper dryck och Thijs kolonialvarorna. 

Byte av Bank 
Christina informerar att byte av i det närmaste är omöjligt. Banker är idag ej intresserade av att 
ta hand om föreningar. 
Brukligt idag är att privatpersoner kan ta emot kontanter och därefter girera till föreningens 
konto. 

Detta gör bankbyte onödig. 
 
Christina har än så länge ej fått tillgång till föreningens konto. 
Yvonne påtalas att tillsammans med Christina påskynda banken. 
 

 

 



Verksamhet 
Christina rapportera att vid senaste Sockenrådsmötet uppdagades att kyrkan glömt att lägga 
friluftsgudstjänsten återigen är lagt den 2a söndag i juli. 

Det uppmärksammas att det har uppstått missförstånd planeringsmässigt mellan kyrkan och 
hembygdsföreningen. 
Thijs tar kontakt med Mikael om detta. 

Göran Sundström har erbjudit sig att ha lite öppet hus hemma hos dem en julisöndag. 

Christina föreslår att Aina Lamberg kommer och underrhåller en julisöndag också. 

 

Fredrik föreslår att ha Hönsbytedagen i Skogstibble till våren. 

Fastigheterna behöver vård i 2015. 

Fredrik meddelar att skolan kommer att spola isbana, kankse något som vinteraktivitet för 
föreningen? 
Andra förslag för vinteraktiviteter: Skidspår, Murreloppet för barnen?  

Nya Styrelsemedlemmar 
Janne, Sanna och Yvonne ställer till årsmötet 2015 sina platser till förfogande. 

Anna Claeson har erbjudit sig som styrelsemedlem. 

Sven Göransson tillfrågas om Sannas plats som revisor. Lars Gräns föreslås som alternativ av 
Christer. 
Ewonne tillfrågar Sven och meddelar Christer som då i sin tur kan be Lars. 

Styrelsen uppmanas att hitta en suppleant. 

Övriga frågor 
Inga frågor. 

 

Tomas avslutar, nästa gång ses vi på pubkvällen. 

Vid tgtbordet, 

Thijs Wiessing 
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