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Medlemsmöte för Skästra Byaförening
 
Närvarande

● I runda slängar 25-30 medlemmar
 
§1 Mötets öppnande

● Ordförande hälsar med ett leende alla välkomna till höstens första 
medlemsmöte

 
§2 Information

● Ordförande och några medlemmar informerar ngt ostrukturerat om Ljusnets 
planerade bredbandsutbyggnad i byn som inte verkar starta förrän år 2014 
om inte kommunen hittar ngn glömd pengagömma som kan tidigarelägga 
arbetet. För närvarande är anslutningskostnaden 6250 svenska enkronor. 
Byborna uppmanas att göra en intresseanmälan hos Ljusnet för att minimera 
risk att glömmas bort den dagen det blir aktuellt med utbyggnaden

● Den fart fordon numera lagligt får framföras genom byn är enligt ögonvittnen 
begränsat till max 50 kilometer/timme (vilket väckte viss förtret hos de 
ryktesvis otroligt snabba söndagspromenanterna)

 
§3 Aktiviteter

● Klockan 16:30 söndagen den 7:e oktober skall den gode Thomas Nilsson 
i Bygdegår’n leda ett prova-på-träningspass där åtsittande kläder för 
intresserade rekommenderas. Finns tillräckligt stort intresse så skall 
föreningen arbeta för att detta blir en återkommande aktivitet

● Återkommande trivselaktiviteter av ngt lugnare art än beskrivet i punkten 
ovan med förslagsvis olika teman var gång, där de som är intresserade eller 
besitter en massa idéer, kontaktar Inger och/eller Eva för koordinering, lades 
fram som förslag och lite mer info om detta kommer att presenteras på 
föreningens hemsida samt möjligtvis även ngn i form av pappersinbjudan om 
cykelmannen är på hugget om nu inte detta världsrekordförsök i att skriva 
långa meningar får ngt stopp

● Kassören meddelar att föreningen hyr Öjehallen söndagar mellan 17:30 
- 19:00 å medlemmars vägnar, där normalt sporten innebandy bedrivs. 
Kassören fortsätter med att uppmana folk att deltaga

● Kassören fortsätter med sin svada att meddela att det på Bygdegår’n 
närmsta lördag arrangeras en informell s.k. “tipskväll” dit alla bybor är 
välkomna

● Ordförande informerar om att en bastuklubb är aktiv och välkomnar alla 
bybor till Kvara 16:00 varje fredag och förtydligar att välkomnandet gäller 
alla (oavsett kön och favoritlag i hockey)

 
§4 Eldpallkojan

● Birger informerar om att vintersäkring av kojan kräver viss plåtläggning av 
tak som tärvar plåt, cirka 1300 spik och lite brädor om 2” till en ungefärlig 
kostnad av SEK 6000+1400+N/A. Birger föreslår att ett fåtal först tar en 
planeringsdag varefter massan kallas till en eller en par arbetsdagar
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● Mötet beslutar med enkel majoritet att enkom minimal vintersäkring av kojan 
skall utföras så länge arrendeavtal saknas. Minimal insats innebär alltså en 
ngt mindre kostnad än den som beskrivs i punkten ovan

● Mötet beslutar ngt med större majoritet än punkten ovan att kojan skall 
fullvärdesförsäkras omgående

● Mötet beslutar ett sista datum satt till 2012-11-30 för att arrendefrågan 
skall vara avklarad och oavsett utfall tas kojans framtid upp på tidigaste 
medlemsmöte efter utsatt datum

 
§5 Övrigt

● Mötet är rungande överens om att medlemsmöten tills vidare skall hållas på 
vardagar (dock ej de vardagar det är fotboll på TV)

● Önskemål om att styrelsemötes- och medlemsmötesprotokoll skall 
digitaliseras och publiceras på föreningens hemsida framförs och 
undertecknad skall försöka påskynda arbetet med att uppgradera 
programvaran som hushåller vår hemsida för att möjliggöra önskemålet

● Nästa medlemsmöte planeras att hållas i början av december 2012 där vi 
förväntar oss att ordförande framför en och annan för årstiden adekvat sång

 
§6 Avslut

● Ordförande avslutar mötet genom att bjuda alla deltagare på varm dryck och 
tilltugg med vete som huvudsaklig ingrediens

 
 
 
Ordförande
 
___________________
Kjell-Ove Persson
 
 
Sekreterare
 
___________________
Kristian Ivarsson med god hjälp av Nathalie Häll


