Styrelsemöte Amandas hus 2009-04-07
Närvarande: ordinarie:

Suppleanter:

Astrid Eriksson
Ingela Hötomt
Tord Adolfsson
K-G Karlsson, ordf.
Göran Olofsson, föreningens kassör
Karl-Gustav Karlsson, föreningens ordförande
Maj Kloo
Karl-Gustav Hellqvist

§ 12

Till sekreterare för mötet valdes Thord Adolfsson

§ 13

Ingela Hötomt och Maj Kloo valdes att justera dagens protokollet

§ 14

Mötet beslöt att använda ”Ärenden och reflektioner” som underlag för styrelsemötet.

§ 15

Styrelsen gick igenom årsmötets riktlinjer:
Kyrkliga verksamheten fortsätter
Fortsätter arbetet med en miljövänlig samlingsplats
En arkivdag i samarbete med Ryda Hembygdsförening
Taket skall repareras plus utemålning och ordinarie underhåll
Stenläggningen framför huvudentrén skall utökas.

§ 16. Noterades att Maj Kloo överlämnat en blomma som tack för utfört arbete till de 3
avgångna styrelsemedlemmarna
§ 17

Byggmästare Stefan Johansson var kallad till styrelsemötet avseende takreparation:
Stefan föreslog följande:
Stefan arbetar ideellt 1 lördag, vilket styrelsen mycket tacksamt noterade.
Stefan och Anders jobbar via Stefans firma 2 arbetsdagar, totalkostnad 10.000:Stefan anskaffar takpapp, och annat material för ombyggnaden, kostand för detta
tillkommer
Noterades att vi får gratis tegel från Bosse Hötomt, begagnat från Lars Kloo:s
fastighet
Modellflygklubben hjälper till med att riva tegel och lägga papp, samt att efteråt
lägga på nytt tegel
Styrelsen beslöt att genomföra projektet under Stefan Johanssons ledning.

§ 18

Beslöts att K-G Hellqvist tillfrågar Therese Hellqvist att se över växterna i Amandas
hus, i samarbete med Maj Kloo

§ 19

Beslöts att ordföranden K-G Karlsson under K-G Hellqvists ledning rengör
diskmaskinen.

§ 20

Beslöts att anlita fönsterputsaren Jonas Brox för att rengöra fönstren. Tidigare
kostnad var c:a 500:-

§ 21

Beslöts undersöka pris för ett ”duk-skåp” som placeras bakom köksdörren.
Maj Kloo, K-G Hellqvist, Tore Berg (Bygg o flyg) utsågs undersöka pris och form
före beslut tas om inköp.

§ 22

Anmäldes att Ingela Hötomt har ordnat städschemat t.o.m. vecka 3 2010.
Styrelsen mottog beskedet med acklamation!

§ 23

K-G Karlsson anmälde att Elin Nilsson överlåtit innehavet av domänen
Amandashus.se till förening.

§ 24

Beslöts att K-G Karlsson handhar föreningens hemsida

§ 25

Föredrogs den ekonomiska ställningen.

§ 26

Mötet avslutades kl. 20.55

Vid protokollet
Thord Adolfsson
Justerat:
…..................................
Ingela Hötomt

….......................................
Maj Kloo

