
HÄLLEFORSNÄS BYGDERÅD 

Styrelsemöte den 3/12-2018 klockan 18.15 på Fröken Larssons Café, Hälleforsnäs

Protokoll

1. Marina Karlsson hälsade alla i styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Närvarande: Ann-Louise Alm, Anette Dahl, Bo Gustafsson, Thomas Högberg, Marina Karlsson, 

Bo Nilsson, Stig Nygren, Ola Söderqvist, Dan K Östberg. Harrieth Larsson ersatte Monika 
Larsson som sekreterare under kvällens möte.

3. Ordförande: Marina Karlsson
4. Sekreterare: Harrieth Larsson
5. Justerare: Stig Nygren och Ola Söderqvist
6. Dagordningen godkändes med ett tillägg (vv se punkt 13 HGF)
7. Genomgång av mötesprotokoll från den 11 december godkändes
8. Rapporter och skrivelser
a) Korrespondens i kontakt med kommunen

Ingen ny korrespondens att redovisa vid detta möte.
b) Brev/förslag från allmänheten

Inga nya förslag brev har inkommit.
9. Administrativa ärende

Öppna ärenden;
a) Anmälan föreningsregister

Marina har fått protokoll samt stadgar från Interimsstyrelsens ordförande Cecilia Gustafsson. 
Dan och Marina fyller i blankett 8400 för registrering och postar den 4/12-18. Dan registrerar 
blankett 2501 via nätet. Blankett 2501 avser ansökan att befrias från att deklaration under en 
5-års period.

b) Hemsidan
Thomas informerade att Marlene och Malin Kennergård ska träffas under december månad 
för att arbeta fram ett förslag. Återkoppling till Marina före nästa möte. 

10. Verksamhet/Aktiviteter
a) Grupp 1) Medlemsmöte 13 januari 2018
b) Grupp 2) Ramar kring arbete i arbetsgrupper

Båda grupperna inledde samtal enligt ovan. Vi konstaterade att mer tid behövs därav 
fortsätter vi arbeta i grupperna även under del av nästa möte den 17 december.

11. Övriga frågor
a) Pilotprojekt ”’Service i samverkan” (vv se bifogad bilaga)

Vi har möjlighet att vara deltagare i landsbygdsprojekt helt utan kostnad.
Närvarande ledamöter är eniga om att det är ett intressant projekt som passar in i vårt mer 
aktiva arbete att få Hälleforsnäs att blomstra.
Marina tar kontakt och bjuder in dem att komma och informera oss vid styrelsemötet den 17 
december, klockan 18.15. Vi avsätter ca 45 minuter för informationen.

b) Nattvandring
Det har kommit till vår kännedom att det har varit ett möte i Hälleforsnäs med anledning av 
att bilda en grupp Nattvandrare. Ett bra initiativ, men ingen i styrelsen hade vetskap om 
mötesdag/tidpunkt innan. Kan vi vara behjälpliga till att nå ut till allmänheten samt att göra 
en gemensam aktivitet? Marina tar kontakt med ansvarig och bjuder in till samtal med oss.



c) Spontana idéer från styrelsen att återkomma till;
Konst i det gröna. Har kommunen projekt på gång? Plats på Kullen intill Lager 157.
Picknick med musik i det gröna.
Musik på bruket med lokala band.
Trubaduren Mats skriver låtar om Hälleforsnäs. Ev välkomstunderhållning den 13 januari.
Bilträffar.
Arbetsgrupp Midsommar och Dans på Vallen.
Idrottsföreningar kan hjälpa till vid evenemangen för extra inkomst till föreningarna.

12. Nästa styrelsemöte 
Måndag den 17 december klockan 18.15. Ordinarie mötestid är satt till 1 h, men då vi har 
grupparbeten samt ett besök på dagordningen är styrelsen enig om att förlänga mötet med 
1-1 ½ h.
Monika finns på plats på caféet och vi har möjlighet att köpa kaffe/te redan från klockan 
18.00.

13. Mötet avslutas
Mötet avslutades klockan 19.15 för att hälsa representanter från Hälleforsnäs GF varmt 
välkomna till ett extra insatt möte. Vänligen se bifogade minnesanteckningar.

………………………………………… …………………………………………                                                                             
Vid protokollet                         

Harrieth Larsson Marina Karlsson

………………………………………… …………………………………………

Justeras     

Stig Nygren Ola Söderqvist


