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Medlemsmöte för Skästra Byaförening
 
Närvarande

● I runda slängar 20 medlemmar
 
§1 Mötets öppnande

● Ordförande hälsar med ett fruset leende alla välkomna till dagens 
medlemsmöte och hastar snabbt vidare till nästa punkt

 
§2 Eldpallkojan

● Birger informerar om att vintertätningen är gjord samt att, ett väldigt fint, 
loftgolv finns på plats fast dock inte på rätt plats utan ngn stans i närheten 
av loftet

 
● Ordförande informerar om att Skästra Teaterförening inte är intresserad av 

ngt delägarskap eller medfinansiering men hälsar att de är intresserad av att 
hyra kojan i framtiden

 
● De två timrade bodarna som normalt nyttjats till marknaden föreslås 

placeras vid eldpallkojan där de förslagsvis nyttjas till redskapsbod samt dass 
med fönsterglas mot Ljusnan och ngt om ett gäng LjP att nyttjas till mindre 
angenäm rengöring av, i detta protokoll, icke omnämnda kroppsdelar

 
● Ordförande presenterar med viss möda arrendeavtalsförslagets innehåll

Styrelsen uppmanas att arbeta för att omfattningen av punkten för 
kommersiellt nyttjande skall luckras upp

 
Styrelsen uppmanas att punkten kring jordägarens nyttjande skall 
förtydligas

 
Mötet godkänner en viss förlängning av förhandlandet kring vissa 
detaljer angående arrendetiden

 
§3 Marknaden

● Forbönder
Förste sekreterare informerar om att forbönderna behöver stallplatser 
varvid ordförenade informerar om att Anders Silén tycker det är i sin 
ordning att hans stallplatser nyttjas till ändamålet

 
Frågan om forböndernas boende och förtäring togs upp men inga 
färdiga förslag kunde presenteras
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Frågan kring utomhusplats för forböndernas hästar togs upp 
och det enda konkreta förslag som togs upp var att Britta tycker 
de kan spankulera kring hennes boning vilket dock, för både 
marknadsbesökare och bönderna själva, kan verka “avlägset”

 
● Enligt Sten är parkering på sågverksområdet godkänd där ägaren 

dock meddelar att för tillfället är platsen dock fylld med potentiell 
uppvärmningsmaterial vilket enligt Olle, vis av erfarenhet påtalar, inte bör 
vara ett problem i dessa kyliga tider

 
● Fiske- och jaktmässa välkomnades av entusiastiskt företag i Delsbo medan 

branchkollegor i Järvsötrakten visar svalare intresse
 

● Anita arbetar vidare på loppisidén
 

● Kristofer och Anita skall ta fram ett förslag till syftesförklaring (för aktuell 
begivenhet)

 
● Bodarnas medverkan på marknaden eller inte diskutterades

Stefan meddelande att de i annonsen inte togs upp som 
uthyrningsbara

 
Gunnar säger sej vara redo att flytta omkring den vilken tid på dygnet 
som helst så länge han kan backa

 
Sten & Stefan (SS) tycker själva att de bör kunna ha lite koll på detta

 
Kent ställer möjligtvis upp kring planering av eventuell bodplacering

 
● Ett särskilt marknadsmöte planeras ske tidigt år 2013

 
§5 Årsmöte

● Ordförande försöker kaotiskt informera om kommande årsmöte vilket 
planeras gå av stapeln 17:e februari 2013

 
● Kjell representerar valberedningen där Marianne lovar att stå honom bi och 

de uppmanar alla att vara behjälplig i valberedningsarbetet
 

● Stefan meddelar, redan nu, att han inte tänker åta sej posten som kassör i 
framtida eventuella styrelseuppdrag
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● Styrelsen uppmanas att i god tid innan årsmötet gå ur med agenda och 
valberedningsförslag

 
§6 Avslut

● Ordförande tackar huttrande för visat intresse
 
 
 
 
Ordförande
 
___________________
Kjell-Ove Persson
 
 
Sekreterare
 
___________________
Kristian Ivarsson


