
Styrelseprotokoll 130815 
Närvarande: Johanna Bruun, Marie-Ann Lundberg, Jonas Hamfors 
Tid 19-21 
1. Mötet öppnas 
2. Sekreterare är Jonas Hamfors 
3. Förra mötesprotokollet justeras. Justerare Johanna Bruun och Marie-Ann Lundberg 
4.  Mötets dagordning godkänds 
5. Ekonomin redovisas: 
Byalaget har köpt in en ny högtryckstvätt som kostade runt 3000kr. Vi köper in 
höstblommor och kryddor till lekplatsen. Vi planerar att plantera den 21/8 kl 1630. 
Medlemsantal 2013: 58 
Bankkonto: 5727 kr  
Plusgiro: 16408 kr 
Kontant: 851kr 
6. Hemsidan är igång som vanligt. Trafikvisionen är upplagd. Vi ser över om vi skall göra 
hemsidan mer modern. 
7. 202 medlemmar på Facebook. Byalaget använder sidan för att sprida information. 
8. Planerade styrelsemöten 19/9, 17/10, 21/11 samt 1/12 ljuständning och glögg kl 16.  
2014 16/1 samt 20/2. 
9. Arbetet med trafikvision är igång. Vi kommer på nästa möte diskutera hur arbetet 
fortgår. 
10. Höstfest 14/9. Tid 14-16. Vi hoppas det kan blir en spontanfest efteråt. Plansch gör 
Jonas.  Vi säljer korv, kaffe och kaka. Hemsidan uppdateras. Facebook uppdateras av 
Johanna. Jonas skickar ut mail till medlemmarna. Loppis, mustning, måla med barn 
(Ernesto), spela schack. Karusell till nästa år. Chokladhjul? Ansvarig för snickarbordet? 
11. Stora lekan projektet fortgår. Skall bli bättre på att avisera tiderna när det är möten. 
Kommer vara kl 18 på onsdagar. 
12. Jonas återkopplar nästa möte om vad som händer gällande Beroendecentrum samt 
Boendet på gamla Valvet. 
13. Bjud din granne på ett glas var mycket uppskattat trots uselt väder. Vi planerar för att 
fortsätta denna fina tradition. Mer reklam nästa år för evenemanget ev i tidningen 
Innerstaden. 
14. Önskan från ordföranden att vi är mer synliga nästa år i under Sofielundsfestivalen. 
Bristen på aktiva personer i Byalaget är en orsak till att vi inte hinner med. Fler personer 
eftersöks. 
15. Det planeras sköredefest 25/9 samt äppletsdag på Seved den 18/10 tillsammans 
med Sofielundsskolan som Johanna håller i. 
16. Mötet avslutas 
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