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Styrelsemöte för Skästra Byaförening
Närvarande
● Kjell-Ove Persson
● Nathalie Häll
● Stefan Östberg
● Kristian Ivarsson
§1 Mötets öppnande
● Ordförande ser till att mötets dagordning blir godkänd utan större protester
§2 Val av styrelseuppdrag
● Till posten som vice ordförande gavs under ringa hot till Stefan Östberg
● Till posten som kassör valdes Stefan Östberg
● Till posten som sekreterare valdes enhälligt de två vitala medlemmarna
Nathalie Häll och Kristian Ivarsson
§3 Beslut om teckningsrätt
● Teckningsrätt för Skästra Byaförening med organisationsnummer
887000-6874 med rätt att var för sej teckna firman ges till
○ 19570923-7530 Stefan Östberg
○ 19470209-7553 Kjell-Ove Persson
§4 Skötsel av Skästra Bygdegård
● Kristian ges i uppdrag att rekrytera lämplig individ för ändamålet
§5 Information från styrelse
● Mötet beslutar att försök till en icke promiskiös presentation av nuvarande
styrelse skall framställas
● En analog -, och helst även digital, allmän förslagslåda å medlemmarnas
vägnar skall tas fram
● Ngn form av medlemsröstningsmekanism för vägledning inför eventuella mer
eller mindre tuffa styrelsebeslut bör tas fram och Kristian skall forska lite
kring detta
§6 Festkommitté
● Några festvilliga medlemmar skall tillfrågas om intresse finns att ingå i dylik
kommitté dock med målet att medlemmar på eget bevåg ska ordna
festligheter
§7 Försäkringar
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● Kassören informerar om offerter för fullvärdesförsäkring av eldpallkojan
○ Dina med årspremie på SEK 3549
○ Länsförsäkringar med årspremie på SEK 8314
● Ordförande fick i uppdrag att kontakta för att få hjälp med Birger Fernaeus
kring en rimlig värdering av byggnationen
§8 Övriga frågor
● Kassören, tillika ngn form av arrangör för den s.k. sommarfesten, fick i
uppdrag att se till att ta fram ett förslag på datum för aktiviteten som inte
kolliderade med OS-höjdhopp eller dokumentären Hem till Gården
● Driftbidrag diskuterades med här var tyvärr sekreteraren tämligen disträ
vilket resulterade i att han inte kom ihåg vad som, eller om ens ngt,
beslutades
§9 Nästa (foto)möte
● Planeras äga rum 2012-05-28 19:00 vid Skästra Bygdegård
§10 Nästa (riktiga) styrelsemöte
● Planeras äga rum 2012-06-13 19:00

Ordförande
___________________
Kjell-Ove Persson

Sekreterare
___________________
Kristian Ivarsson

