Protokoll Styrelsemöte för Bygdeföreningen Kastlösa skola den
17december 2014.
Närvarande: Ludwig Hasselbom, Ingalill Olsson, Britt Wilén, Siv Rosander, och
Anders Wassbäck.
§ 1 Ordföranden hälsade välkommen och dagordningen delades ut och
godkändes.
§ 2 Till att justera dagens protokoll valdes Inga-Lill Olsson.
§ 3 Förra mötets protokoll från den 26 november gicks igenom och lades till
handlingarna
§ 4 Redovisning av projektet med handikapptoalett visade att kostnaderna
översteg de som ansökts om. Ordförande tog på sig en del av ansvaret och
förklarade att den offert som Landborgens Bygg lämnat var orealistisk. Kanske
var deras sätt att räkna en anledning till företagets konkurs. Vår slutnota för
projektet hamnar på 166 tusen kr, vilket är tre tusen mer än den offert som
Mörbylånga Bygg och Anläggning lämnade in. Vi har nyligen skickat in vår
ansökan till Boverket om att få ut de 124 tusen kr som vi beviljats.
§ 5 Ny ansökan till Boverket om ändring av vår handikappramp diskuterades
igen. Det visar sig att vi måste bygga en 19 meter lång ramp som ska vara 130
cm bred med fyra vilplan på 2m x 2m. Vi har idag inga offerter att ta ställning
till. När ordföranden har fått in offerterna ringer han runt till ledamöterna för att
förankra ett beslut. Ansökan ska vara inne hos Boverket senast 31 dec.
§ 6 Ny ansökan till Boverket om byte av värmesystem till luft-vatten
diskuterades igen. Två offerter redovisades vid förra styrelsemötet men vi
avvaktade då för att få in ytterligare en offert, vilket inte har lyckats då den
tillfrågade firman tackade nej p g a tidsbrist. Eftersom vår kassa nu har tömts på
tillgångar på grund av kostnaderna för handikapptoaletten så beslutade styrelsen
att vi avvaktar ett år åtminstone med att söka pengar till byte av värmesystem.
§ 7 Hyressättning av skolans lokaler för skolans medlemsföreningar och andra
hyresgäster diskuterades och styrelsen som är beslutande instans i frågan fattade
följande beslut:
Höjd hyra för hundkafét ”Vacker tass” från 6000 kr till 9000 kr i årshyra.
Kastlösa Goff (gymnastiken) betalar 150 kr/gång, ca 20 ggr ger 3000 kr
Bastuföreningen betalar 200 kr/gång, ca 40 ggr herrar+ 20 ggr damer = 60
ggr ger 12000 kr

Kastlösa Hembygdsförening hyra lokal i källaren årshyra 2000 kr
Hyra sammanträdesrum med förråd årshyra 1000 kr
Evenemangskostnad 200 kr/ gång
Röda Korset

medlemsavgift + evenemang

1200 kr

Kastlösa framtid evenemang 200 kr/ gång
Sammanträden 150 kr/ gång
Utomståendes hyra för kursverksamhet 150 kr/gång
Enligt årsmötesbeslut betalar medlemsförening 1000 kr / år
Utomstående som vill hyra del av eller hela skolan betalar enligt tidigare taxa.
(se hemsidan http://kastlosa.com)
Hela skolan 1500 kr / dygn
Stora salen 600 kr
Lilla salen 400 kr
§ 8 Övriga frågor. Anders informerade att han har för avsikt att genomföra
bildvisning från sina senaste resor med Transsibiriska järnvägen och besök i
Mongoliet, Kina och terracottaarmén i Xian och klippkyrkan Petra i Jordanien.
Bildvisningarna sker under mars månad och information kommer att skickas ut
till alla hushåll i Kastlösa.
§ 9 Nästa styrelsemöte äger rum onsdagen den 21januari 2015 kl 18 och
nästnästa styrelsemöte blir onsdag den 25 mars ca en månad före årsmötet .
§ 10 Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

Anders Wassbäck

Justeras: Inga-Lill Olsson

