STYRELSEMÖTESPROTOKOLL
Skästra Byaförening
Styrelsemöte 2018-05-20
Närvarande: Birgitta Svärd, Roland Persson, Sten Jonsson, Inger Sjögren, Anki Grandell, Lotta
Westerström. Nina Fällström, Nathalie Häll, Kjell-Ove Persson och Rolf Fällström.
1. Mötets öppnades av ordförande Birgitta och alla hälsades välkomna.
2. Till mötessekreterare valdes Rolf Fällström som adjungerad styrelsemedlem.
3. Punkter
• Eldpallkojan
• Arrendet
• Röjardagen
• Stadgar
• Bokning bygdegården
• Fälla träd
4. Eldpallkojan.
Angående brandförsäkring. Försäkrad för 3 miljoner, betalar 5000 kr. Värdet bör sänkas till
300.000 kr. Kjell-Ove tar på sig och kontrollerar, jämför och rapporterar till styrelsen.
Händer det något? Ny plåt lades förra sommaren. Jakob Silén, Carl Fack och Birger Ferneus
ansvarar för att färdigställa kojan. Styrelsen önskar att kommittén avlägger rapport om hur
arbetet fortskrider.
5. Arrendet.
Avtalsförslag på gång. Rolf har kontakt med LRF-konsultetn. Ska ligga på honom. Avvaktar att
Jakob och Kerstin Silén ska godkänna det förslag som föreligger.
6. Röjardagen lördag 9 juni.
Birgitta ombud för Skästra. Utlagt på Facebooksidan. Anmäla deltagande till Birgitta. Anmäla
om att boka bygdegården till Siléns. Lag till tävlingen. Samling 08.30-09.30. Boka för lunch
och middag på Stenegård 17.30. www.rojardan.se
Birgittta o Rolf sätter ihop lapp, som Kjell-Ove delar ut till hela byn. Kjellove.persson@telia.com
7. Stadgar.
Varför har vi Byaförening?
Tanken är att åter väcka intresse för föreningen och främja sammanhållningen i byn.
Vore trevligt om nytillkomna hälsas välkomna.
Ha lite information. Kanske en folder. Bouleplan. Arrenderar Bygdegård. Finns marknad.
Skästrateatern. Eldpallkojan.
8. Bokning Bygdegården

Hur gör man? Info från Siléns. Birgitta kollar upp.Nina lämnar förfrågan om bokning till Siléns
om Röjardagen.
9. Fälla skog
Motorsågskort/Röjsågskort. Kolla upp vilka som har det. Krävs för att kunna fälla på annans
mark.
Alla hjälps åt att ta kontakt med markägare. Målet att göra utsikten mer öppen. Sända ut
något till markägare vilka som det är ok för.
Prata med Järvsö Resurs. De fäller, så kan vi samla ihop. Sten pratar med Jakob.
Skogsstyrelsen har kurser, arbetslösa
Inger pratar med Peter Knapp, chef AME
10. Hur får man ut info till alla i byn?
Lapp i lådan
Facebooksidan
Hemsidan www.skastra.nu
Samla färska mailadresser.
Vilket är upptagningsområdet.
Från Norrvåga till Annika Englund i Skridsvik.
11. Övriga frågor
Skjulet nere vid sågen, byaföreningen har två trafikvagnar för att stänga av vägen.
12. Nästa möte lunchen på Röjardagen för planering grillkväll samt nytt styrelsemötes tis 3
juli hemma hos Anki, Skästra skolbacke 1 A kl 18.00.
13. Sekreteraren tar hand om 2 av pärmarna och kassören de övriga fram till nästa möte.
14. Ordföranden avslutar mötet.

----------------------------------Birgitta Svärd

----------------------------------Rolf Fällström
.

