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Styrelsesammantr測e tisdagen 12 aprii 18.30 i 6rsj6 skola

Narvaro:

8 st narvarande.

Sammantrade 6ppnas

l. Oppnandeavm6tet

Roy 6ppnar m6tet och halsar aIIa v引komna

2. Fraga om ka=eise skett i godtagbarordning.

Enh訓igt」a

3. Utse ordf6rande om denne inte ar narvarande

Ordinarie Roy Runmark n計varande

4. Utse sekreterare om denne inte ar nきrvarande.

Urban NiIsson vaid

5. Utseenjusterande

」usterare f6r dagens m6te計Per Nilsson

6. Fastst訓a dagordning

Dagordningen fastst訓s

7. F6regaende protoko=

8. Ekonomisk rapport.

Ekonomi計god

Grus ti= vandringsIeden計betaIt

Slang f6r att spola isbanan ar betait

9. Rapporterfran arbetsgrupperna:

A. Vandringsleden

=6rdags 9 april var det arbetsdag med 15 deItagare.

Det som varit ett mindre hus ar nu rivet och bortfraktat.

Piren mot6n計nu uppfy=d sa den ska= klara h6gtvattenstchd.

∨鵡en efter vきndplan計grusad.

B. Ma「knaden

M6te i morgon.

Manga knaIiar och sponsorer計kIara. Polist冊stand計s6kt.

Dam harfixat affischer. PersonaI t川se「vering, hoppborg och parkering.

SkyItar och bandero= ska= upp.

Marknadsafton 16rdag kv訓med musikoch gri= ki 18- 21

C. Hemsidan

Uppdatering och andringsarbeten

D. EIIjussparet

Fungerar

しノし)



E. Bredband/Fiber

G「avarbete fran KoIfIy och mot S6dra 6rsj6 pagar

F. SkoIaoch Barn

Datorer pa gang f6r kIass 4-6. Sidoruta pa busskuren s6nder

G. HeIa Sverige Nybro Kommun

H. Mini-Åvc

Har nu kommit igchg, det var 19 bes6karetisdagen 5 apriI.

Nきstag抗g計31 maj

i. NybroKommun

Sk6tseiavtaIet kan vi inte godkanna vi=koren sa tackar vi Nej ti=

」. Femf6reningarisamverkan i Orsj6

P看anerad en tratff6r nyinfIyttade i Bygdegarden sIutet avjuni.

Magnusg6ren skiss pa bastu och ko=ar pris hosSnickrar」ocke

Roy hamtar biommor att piacera ut pa g「川platsen vid utioppet mm

lO.Ovrigt

Simone Hofackertaiarf6r en grupp hund鵡are och efterlyser en hundrastg計d, en

lamplig plats計pa ku=en vid puikabacken. Det計kommunens markoch ingar i

VattenSkYddsomr的et. År gruppen v冊g att sk6ta hundlatriner kan de komma upp

igen.

Nasta m6te ar: 2022-05-10 18:30

」usterare Sekreterare detta m6te

Per NiIsson Urban Nilsson
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