ÖRSJÖ BYALAG
Styrelsesammanträde tisdagen 9 februari 18.30 i Örsjö skola
Sammanträdesprotokoll 9/2-20. 18:30 - 20:00
Närvaro:
Totalt st närvarande på mötet.
Sammanträde öppnas
1. Öppnande av mötet
2. Fråga om kallelse skett i godtagbar ordning.
Enhälligt Ja
3. Utse ordförande om denne ej är närvarande
Ordinarie Roy Runmark närvarande
4. Utse sekreterare om denne ej är närvarande.
Ordinarie Dann Aragrim är närvarande.
5. Utse en justerande
Justerare för dagens möte är Per Nilsson
6. Fastställa dagordning
Dagordningen fastställs
7. Föregående protokoll
Dann Aragrim går igenom föregående protokoll.
8. Ekonomisk rapport. Det är många som lägger in pengar till leden via Swish. Och detta
är något som uppskattat otroligt av alla inblandade. Medlemsavgifterna är på gång in
och nya utskick ska skickas ut.
9. Rapporter från arbetsgrupperna:
A. Servicepunkten. Inget nytt under ljuset.
B. Vandringsleden – Glöm inte släcka på leden. Idrottsföreningen har
investerat och uppgraderat sina lokaler och detta bidrar mer till
vandringsledens kvalitet.
C. Marknaden – Avvaktar hur det blir nästa år. Kanske göra en mer utvecklad
variant med marknadsinspirerande delar.
D. Hemsidan – Inget direkt nytt att tillägga.
E. Elljusspåret – Förutom stenmjöl så kommer det att bli nytt LED ljus på hela
spåret. Vi vill uppmana att inte gå på lagda skidspår.
F. Bredband/Fiber – Händer inget nytt i dagsläget. Hopkopplingar av
fibernätet pågår.
G. Skola o barn – Vi hoppas på att få fler delar och få upp lite bärbuskar och
andra trivselmoment. Pulkabacken är välbesökt och Isbanan är välanvänd

och i lördags hade vi ett litet skridskodisko. Mycket välbesökt och trevligt.
Även utomsocknens kom dit för att umgås. Lekplatsen ska invigas framåt
vårkanten.
H. HSSLNK – Ligger på is. Ett möte i slutet av februari är i planeringsfasen men
inte klart i dagsläget.
I. MiniÅVC - Schemat för detta har publicerats på Facebook och det finns
snart uppsatt på bygdens anslagstavlor.
J. Nybro kommun – Utegymmet är på gång och placeringen är tänkt att läggas
intill Boulebanan för att få en större samlingspunkt. NBAB har spikat
byggnationen av de nya lägenheterna på Tjärdalsvägen. En planeringsskiss
finns att se. Målet är att äldre som kanske inte orkar med sina hus kan bo
kvar i bygden genom att ha en lägenhet i området. Inflyttning är tänkt till
Lucia 2021.

10. Övrigt
10.1. – Fem föreningar i samverkan hade ordförandemöte och detta var bra för att
stämma av hur det går i föreningarna. Örsjö IF har rekryterat nya spelare och det
känns roligt och positivt.
10.2 – Bygdegården har inskaffat ett biljardbord och det går att hyra bara den delen
om det finns intresse av detta.
Bastu till vandringsleden är i planerna. En handikappad bastu skulle förgylla ledens
värde och fortsätta vara tillgänglig för alla.
10.3 – Roy tar upp en inbjudan kring skapande av en ideell förening på regional nivå.
Är det någon som är intresserad av detta så går det bra att höra av er till Roy för mer
information.
10.4 – Förslag att skjuta på årsmötet till April/Maj

Nästa möte: 2021-03-09 18:30
Justerare
Per Nilsson
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