
ProtokoIi Styreisem6te 8 nov

「. M6tet6ppnat

2. om Kailelsen tiII m6tet skett enligt stadgama. Ja

3. O「df6rande f6r m6tet v到S. Boy

4. Sekreterare f6r m6tet. Marus V叫estah1

5, Justeringsperson f6r m6tet. KjeI1

6. Fastst訓ande av dagordning. Godkant

7. F6regaende protoko=.

8. Ekonomisk rapport.

Pengar f6r bastubygge ha「 kommit in och kommer att l各ggas pa sparkonto. Darifran kommer aven

a=a utg旧er att d「as sa vi har ko= p各kostnader,

245:- har kommit in t… Leden och 400:一t川hundrastgarden fram t帖dag 8:e nOV.

Faktura t用K「etsiopp sydost har skickats f6r aret.

9. Bapport fran arbetsgruppema.

A. VandringsIeden inget Nytt

B. Marknaden

Marknadsst急=ningarna atg各rdade. Ma「knadsm6te ar inbokat t冊den 24nov

Info om marknadsm6te vore bra om det kommer ut p急hemsidor och via fackbok f6r att se om vi

kan f各nagra fle「 som v川hjalpa ti=.

Marknaden ar bokad t川den 13-14ma子

C. Hemsida

D. E=jussp台ret

E. Bredband Detta ar nu framdraget ti= tomtgrans och vantar p急att bI=nkopplat i husen. Sa det

garframまt.

F Skola Barn.

Tbmtekva= ar pianerat刷9dec efter luciakv訓och 6nskar spons「ing med facklor 1 00-1 50st.

SpoIsiangen ti= skridskobanan ar ini急mnad t川brandstationen f6r ditsattning av koppIingar.

G. Hela Sverige Nybro Kommun.

H, Miniatervinningen, 19pers sist.

i. Nybro Kommun. Badet kommer att rustas upp och g6ras iordning, Dr冊bidrag f6r leden

kommer att ans6kas samt en handikappramp d為r det har s6kts bidrag f6r att f急bygga.

J. Fem f6reningar i Samve「kan.

K. Handikapsbastun.

Ja bidrag ar ju bev=jat pa 300.000:- Magnus, rOy OCh Leif har markerat ut och m為tt samt gjo巾en

enkiare skiss som skaiI skickas in t冊kommunen f6r byggiov.

Magnus ar ByggIedare med hjaIp av andra.

Kommunen vi=e att vi visade upp ett resuItat senast den 28feb men detta kan ju bIi sv書面men mer

f6r att s負tta ett datum. Siktet ar installt att den ska= vara klart under h6sten 2023.

10. Ovriga fragor
「十〇 N為sta m6te 「O/1-2023

Marcus V団estahI

Sekretera「e 8nov


