Styrelsemöte Böloms bygdegårdsförening 2018-05-16
Närvarande: Linnéa, Helena, Kerstin, Bert och Martin.
Byggkommittén:
Berth informerade om att byggkommittén haft ett möte för att planera "vårstädningen".
Staketet måste lagas på flera ställen. Skrapa överliggarna på bron. Huset måste målas.
Skall vi leja bort detta till någon som sprutmålar. Offert skall tas in av Stefan. Norra
väggen är prioritet ett. Stolsitsarna måste skruvas fast. Byggkommittén undersöker om
taket på bagarstugan kan målas till en rimlig kostnad. Anders Andersson har murat en
ny skorsten på bagarstugan.
Föregående protokoll
Protokollet upplästes. Protokollet godkändes.
Kommentarer till föregående protokoll.
Linnéa fortsätter att komplettera nyckelkvittenslistan.
Bygdegårdarnas Riksförbund har svarat på Linnéas fråga angående "verklig huvudman".
Vi behöver inte göra något alls. Det är bara om banken hör av sig. Då svarar vi på deras
frågor.
Bingo: det finns nu även en "cykelbingo"-runda längs Norrböle-vägen.
Ekonomi:
Ekonomirapport bifogas protokollet.
115 medlemmar har betalat medlemsavgiften.
Reglerna för Karins fond diskuterades. Helena undersöker vidare.
Inkommen post
Vi har möjlighet att få möbler från Matfors Folkets Hus som skänker till föreningar.
Linnéa har ansökt om 4 bord, 10 stolar och 2 parkbänkar.
Stefan har tipsat om att vi kan beställa byatygväskor. I samma stil som våra mössor.
Renate gör undersökning av om vi kan få väskor i samma stil som mössorna.
I senaste Bygdegårdstidningen framgår vilken hjärtstartare som rekommenderas. Vi
beslutade att boka in ett kostnadsfritt möte med leverantören. Linnéa skickar en
förfrågan till dem.
Teaterpjäsen Knutsgården kommer att sättas upp på Attmars Hembygdsgård 4 - 20
augusti. Boken Knutsgården behöver tryckas upp i ytterligare 70 exemplar. Linnéa
ansvarar för detta. Vi kommer att närvara vid föreställningarna och sälja boken.
Hemsida/Facebook
Valborgsmässoafton skall tas bort, vårstädning och gåbingo skall läggas in.
Kommande arrangemang
Lappar med instruktioner om vårstädningen skall framställas. Helena fixar.
Linnéa ansvarar för köket.
Övriga frågor
Nästa möte
Onsdagen 14 juni 1900 på bygdegården. Ordförande Renate
Vid tangentbordet
Martin Martinsson

