Protokoll Styrelsemöte för Bygdeföreningen Kastlösa skola den 21
januari 2015.
Närvarande: Ludwig Hasselbom, Ingalill Olsson, Britt Wilén, Siv Rosander,
Thorbjörn Hagström, Thomas Emilsson, Jonas Petersson och Anders Wassbäck.
§ 1 Ordföranden hälsade välkommen och öppnande mötet.
§ 2 Till att justera dagens protokoll valdes Thorbjörn Hagström.
§ 3 Dagordningen godkändes med ett tillägg om ett brev från
Hembygdsföreningen.
§ 4 Förra mötets protokoll från den 17 december gicks igenom och lades till
handlingarna.
§ 5 Redovisades att ansökningen till Boverket om byggande av handikappramp
har skickats in. Projektet kommer att kosta 382 tkr för en 19 m lång ramp + fyra
vilplan på 2x2m. Diskussion uppstod om inte rampen kommer att se stor och
anskrämlig ut. Ordföranden redovisade att han varit i kontakt med en firma som
levererar hissar. En hiss av öppen modell som lyfter 1,60m skulle preliminärt
kosta 85 tkr + moms med installation. Ordföranden fick i uppdrag att begära in
offert på en hiss med installation och samtidigt ta kontakt med Boverket om vi
får ändra vår ansökan från en ramp till hiss.
Kassören redovisade om föreningens ekonomi. Vi ligger f n på minus i väntan
på det kommunala driftsbidraget. Kassören har lånet ut pengar till föreningen för
att i slutskedet av projektet kunna betala alla räkningar för handikapptoaletten.
Styrelsen beslutade att medlemsföreningarna vid årets början betalar
medlemsavgiften + förskott på första halvårets planerade hyror av lokaler för
aktiviteter och evenemang och resterande hyror betalas vid årets slut.
§ 6 Uppsägning av lokaler från Hembygdsföreningen. Efter förra mötet i
bygdeföreningens styrelse den 17 dec där vi beslutade om hyror av skolans
lokaler har Hembygdsföreningen hört av sig och med omedelbar verkan sagt
upp sina lokaler i skolan.
§ 7 Fastställa datum för årsmötet. Enligt stadgarna ska årsmöte hållas före april
månads utgång och styrelsen beslutade att kalla till årsmöte att hållas onsdagen
den 25 mars kl 18 på skolan. Ordföranden kommer att skicka ut kallelse och
dagordning till de medlemsföreningar som ingår i Bygdeföreningen Kastlösa
skola.

§ 8 Förslag till verksamhetsberättelse för 2014 presenterades och det gjordes en
del tillägg och ändringar. Förslaget återkommer vid nästa styrelsemöte som äger
rum onsdag den 18 mars kl 18.
§ 9 Fastställa datum för Anders bildvisningar från resor. Styrelsen beslutade att
följande program ska gälla:
• Söndag den 1 mars kl 16 Tema: Moskva och dess tunnelbana, resa på
Transsibiriska järnvägen till Mongoliet
• Onsdagen den 11 mars kl 19 Tema: Peking, Kinesiska muren och
terracottaarmén i Xian
• Söndagen den 22 mars kl 16 Tema: Petra och Döda havet i Jordanien
Anders kommer att göra ett utskick till alla hushåll i Kastlösa ca 10-12 dagar
före första bildvisningen.
§ 10 Övrigt. I ett brev från Hembygdsföreningen undrar dess styrelse om
Bygdeföreningen är villig att överta ansvaret för Valborgsmässofirandet. Efter
diskussion beslutar styrelsen att tacka nej till erbjudandet. Ett så traditionellt
firande bör ligga kvar hos Hembygdsföreningen. Representanter från Röda
Korset uttalar att man gärna svarar för kaffet som brukligt är.
§ 11 Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

Anders Wassbäck
Justeras: Thorbjörn Hagström

