Protokoll Styrelsemöte för Bygdeföreningen Kastlösa skola den 26
maj kl 19 2015

§ 1 Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.
§ 2 Till att justera dagens protokoll valdes Ingalill Olsson.
§ 3 Dagordningen godkändes.
§ 4 Förra mötets protokoll från den 18 mars gicks igenom och lades till
handlingarna.
§ 5 Konstituering av styrelsen: Följande val gjordes
Vice ordförande Britt Wilén
Sekreterare Staffan Arvegård
Kassör Ludvig Hasselbom
§ 6 Planering av sommarens arbetsvecka.
Styrelsen beslutade att arbetsveckan startar måndag 20 juli och pågår till söndag
den 26 juli. Följande insatser ska vi ägna oss åt (utan prioritering): fönster på
övervåningen, invändig uppsnyggning av tak och väggar, riva stugan för
husvagnstoalett, måla garaget och iordningställa mörkläggningslösning av stora
salen. Anders Wassbäck gör ett flygblad som delas ut till alla hushåll ca tio
dagar före arbetsveckan.
§ 7 Rapporter:
Ludvig gav en ekonomisk rapport om att vi har en behållning idag på ca 35 000
kr. Han redovisade också situationen med bokningar av skolan de närmaste
månaderna. Det handlar om 2 tredagars målarkurser, tre familjearrangemang och
två andra arrangemang.
Anders W introducerade tanken på att ordna ett informationsmöte om fiberkabel
till Kastlösa. Vi kan ordna ett info-möte och bjuda in kommunens ansvariga
tjänsteman och ev andra som har påbörjat arbete. Om intresse finns kan sedan en
arbetsgrupp bildas som får driva frågan.
§ 8 Övriga frågor.
- Inga-Lill frågade om vi har hittat några nya bord. Svaret blev nej med en
uppmaning till alla som har kontakter att fråga om överblivna bord.

- Staffan Arvegård efterlyste möjligheten att kunna mörklägga stora salen
för framtida bild- och filmvisningar. Styrelsens ledamöter kommer med
förslag till lösningar som inte får vara för kostsamma.
- Ludvig redovisade att hundcafét har sagt upp sin lokal från den 1 juli
2015.
- Nästa styrelsemöte beslutades äga rum onsdag den 8 juli kl 19.
§ 9 Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

Anders Wassbäck

Justeras: Ingalill Olsson

