Protokoll för styrelsen för Bygdeföreningen Kastlösa skola den 7 augusti
2014 kl 18-19
Närvarande: Ludvig Hasselbom, Monika Rasch, Inga-Lill Ohlsson, Siv
Rosander, Thorbjörn Hagström, Jonas Petersson, Stefan Karsvall, Anders
Wassbäck och Britt Wilén (under § 5-6)
§1 Mötet öppnas av ordförande Anders Wassbäck, som hälsar alla välkomna.
§2 En dagordning för mötet upprättas och godkänns.
§3 Protokoll från styrelsemötet den 25 juni var utskickad och lades med
godkännande till handlingarna.
§4 Informationsärenden:
• Det byggföretag som skulle utföra byggandet av en handikapptoalett har
gått i konkurs, men ordföranden har fått Dick Berg att ta på sig uppdraget
att genomföra bygget. Vi har dessutom fått utsträckt tid av Boverket till
den 15 december för att genomföra bygget.
• Vi måste utse nya ansvariga till att besiktiga bygget och ansvarig att
granska räkenskaperna i projektet. De personer som vi tidigare vidtalat
för uppdragen ansågs stå för nära Bygdeföreningen.
• Ordföranden rapporterade att målningen av skolan under en
kampanjvecka i juli nu är slutförd. Vi hade stor nytta av en lift som vi
hyrde i tre dygn. Möjligen kommer vi att göra ytterligare en insats på
vissa fönsterkupor på övervåningen om några veckor.
• I samband med Sten Nordins begravning så skänktes pengar som
minnesgåva enligt Stens önskemål till Kastlösa skola. Totalt gav det
10025 kr.
§5 Styrelsen har tidigare beslutat att kalla till extra årsmöte vecka 36 måndagen
den 1 september kl 19 med följande punkter på dagordningen:
Förslag till namnändring
Stadgar för Bygdeföreningen Kastlösa skola
Fastställande av medlemsavgifter

Vid styrelsemötet gjordes vissa ändringar i förslaget till nya stadgar så att
förslaget om enskilt medlemskap ströks och de fyra föreningar som idag är
medlemmar fortfarande står som medlemmar. (Se bifogat förslag till stadgar för
Bygdeföreningen Kastlösa skola)
Förslag till ny ordning vad gäller medlemsavgifter från föreningarna till
Bygdeföreningen diskuterades. Idag betalar föreningarna enligt följande
fördelning: Kastlösa Hembygdsförening 5 000 kr, Röda Korset 1000 kr,
Kastlösa GOIF 4000 kr och Bastuföreningen 13000 kr. Totalt ger det 23000 kr.
Styrelsen föreslår att det extra årsmötet beslutar att varje förening betalar 1000
kr vardera och därtill betalar hyra vid varje tillfälle som man nyttjar skolan.
Detta ska gälla från 2015.
§6 Ordföranden avslutade mötet.

Kastlösa den 7 augusti 2014

Anders Wassbäck
Ordförande och sekreterare

