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Styrelsemöte
Ordinarie: Styrelsemedlemmar och ersättare

Stvrelsemöte lör Liun

kileortens Hemb

Ordinarie ledamöter och ersättare

Närvarande

Lars-Masnus

Olovson ordforande
Marita Svantesson v ordforande
sekreterare
Pelle Masnusson
Anna-Clara Olofsson v sekreterare

X
X

Dorotea
Insemar

X
X
X

Westbrins

fö renrn
Frånvarande

X
X

kassör

ledamot
Nordmark
lnsrid Fuxwall
ledamot
ledamot
Jerry Nerstrand
Inser Karlsson
ersättare
Birsitta Abrahamsson ersättare

X
X

X

Adjungerad: Ame Bergström, Lyckorna torp och kvarnkommittö ute

Tid: Tisdag 19 sept. 2017 kI.18.00. Plats: Bella Vista.
Dagordning
1. Mötets öppnande

)

Val av sekreterare och justerare
2.1. Styrelsen beslutade att till sekreterare välja: Anna-Clara Olofsson
2.2. Styrelsen beslutade att till justerare välja: Ingemar Nordmark

3. Dagordningens godkännande

3.1. Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen med en ändring att punkten 6.6
startar genomgängen.

6.6

Lyckorna torp och kvarn. Det har insträffat en halkolycka och en dam har skadats vid
Spannmålsmagasinet. Nytt grus behövs for att forbätha stigen fram till bron. Nu är skyltar med
"Halkrisk" uppsatta. Förslag finns att klä in bron med med hönsnät då även den innebär halkrisk.
Utlåtande från jurist har givits att ftireningen inte är skadeståndsskyldig. Kommittdn kommer att
kontakta Sven-Erik Thorsson ftr röjning och grusspridning om kostnaden inte överstiger 5.000:-.
Beslut togs for inköp av en motorgräsklippare Honda HRS536 och en trimmer, Maskinservice
har lämnat offert 13.000:- ftir dessa. Den självgående som finns tas över av Bella Vista
utekommittö. Även önskemål om trädgårdsmöbel godkändes, Bauhaus 4.795:-, picknickbord
med fasta bänkar.
En bordlagd fråga togs upp om uthyming av Lyckorna torp. Vår policy står fast att ej hlra ut till
politiska partier. Vi skall ta med information på hemsidan om all slags uthyrning och det skall gå
att boka loftet eller torpet etc. i en gemensam kalender som Sven Hergens ges behörighet till.

4.

Protokoll från sfyrelsemöte

5.

Ekonomiskredovisning
5.1. Enligt bilaga 1
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6.

Kommitt6er. information och beslut
6.1. Byggnadskommittön. Lars-Magnus tir inbjuden till nästa möte. Uddevalla
kommun kontaktas angående avtalet med Lyckoma kvarn om något besked inte
getts innan 15 oktober.

6.2. Programkommittön. 3 augusti har inbjudan sänts för samkvämsmöte i
Hemgården. Alla som ?ir aktiva inom kommittöer skall bjudas. Dorotea ombeds
atttafram underlag ftir vara inkomster och utgifter som blir en punkt på mötet.
Smörgåstårta från ICA beställs och till kaffet blir det kladdkaka. Marita och
Dorotea ordnar med alla inköp. Styrelsen är på plats 17.00 - och hjälps åt med
ftirberedelser och dukning. En lyckad bordsplacering med siffror som forra året
upprepas, Anna-Clara ordnar detta.
6.3. Fotokommittön. Arbetet med att ta fram bilder till Kalender 2018 och 16-20
bilder till Minnesbilder 2017 pägån Ingemar har sålt all sponsring till 6 sidor
med annonser.
6.4. Bella Vista. Nu är det en snygg framsida och ett foto på byggnaden kan bli
framsidan på arets Minnesbilder.
6.5. Museet. Har haft besök från Öckerö 15-20 som via Röda korset var besökare.
Vi diskuterade om vi skall ha en besöksavgiftpä20:- per person då vi tar emot
större grupper. Förslaget nedröstades.

6.6. Lyckorna torp och kvarn Flyttades till punkt 3.
6.7. Aröds kvarn bordlades.

6.8. Smedjan. Nu är den helt iordningsställd.
6.9. Dokumentation Vilande.

6.10.

Natur och Miljö. Inventering ekar bl.a.. Har haft ett möte ftir att planera
innehåll och de kommer att bevaka skyddsvärda lövträd, 8 fiordar och inventera
Kungsvägens broar.

7.

Resterödsskola information Försäljning och visning pågar.

8.

Backamo Bondens dag har många besökare. Bra att foreningen är med och kanske
en provsmakning av äggost kan bli ett altemativ för nästa år.
8.1. Backamo Stiftelsens Styrelse. frågan bordlades
8.2. Backamo Stiftelsen Information. ftäsan bordlades

9.

Övriga frågor
Blte av bank, Dorotea undersöker om vi har möjlighet attbfia till Orust Sparbank.
Revisor inbjudes till alla möten, ftir niirvarande är det Gunnar Falkeby.
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Texter

till Minnesbilder

har kommit och arbetet med layout kommer snart att börja.

Vi har fått nya medlemmar och vi erduder attnya bjuds på avgiften ftir resten av
året, betalar man i höst så avser det nästa kalenderår.

Öppet hus i Ljungskilegården söndag 1.a oktober. Ingemar har tagit fram bilder ur
vårt arkiv ft)r den historiska presentationen om Ljungskilegården och dess niirmiljö.
Christian Persson, Hälle IF, berättar. Vår förening representeras av Anna-Clara och
Dorotea som visar och säljer Tomtar, Minnesbilder, Historien om Ljungskile och
Bredfiällsguiden.
10. Bordlagda

frågor. Uthyrning Lyckoma Torp och kvarn flyttad till punk:
Arödskvam och kvarndamm kvarstår
Ljudanläggning vid utomhusaktviteter beslut togs att köpas in.

11. Nästa möte

11.1.
It.z.
11.3.

Plats Bella Vista
Datum och tid måndagen 23 oktober i8.00

KaffeansvariglngemarNordmark

Mötet avslutades.
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ULäfs-MagnusL-----?
Anna-Clara Olofsson
Olovson
Ordf.
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