
HÄLLEFORSNÄS BYGDERÅD 

Styrelsemöte den 12/11-2018 klockan 18.00 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, Thomas Högberg, Marina Karlsson, Monika 

Larsson, Marlene Lindström, Stig Nygren, Dan K Östberg
3. Ordförande: Marina
4. Sekreterare: Monika Larsson
5. Justerare: Thomas Högberg, Dan K Östberg
6. Dagordningen godkändes med följande tillägg; 

d) medlemspost/förslag samt e) arbetsgrupper.
7. Genomgång av mötesprotokoll från den 31 oktober godkändes
8. Administrativa ärenden
a) Anmälan föreningsregister

Marina har varit i kontakt med Skatteverket och vi är klara för att lämna in registrering. 
Inväntar signerat protokoll från Cilla. 
Vi beräknar kunna skicka in registrering innan nästa möte.

b) Hemsidan
Marlene bokar ett möte med Malin Kennegård (Thomas sambo) för att tillsammans bilda en 
arbetsgrupp och i denna ansvara för att utveckla och administrera föreningens hemsida.
Marlene tar kontakt med Carla Swenson för att höra om bidrag finns för att finansiera en 
hemsida. Avgiftsfri hemsida är ett alternativ. Hon tar även kontakt med Jarmo då frågan 
kvarstår om domänen är ledig eller till salu.

c) Medlemsregister
Vid Hälleforsnäs Bygderåds informationsmöte den 25 oktober närvarade en grupp 
Hälleforsnäsbor. Under kvällen fick vi in ett antal mailadresser från dem som visade intresse 
av ett medlemskap. Marina har lämnat över listorna till Dan som kommer att ansvara för 
registrering av nya medlemmar (avvaktar till föreningen är registrerad). Cilla har även 
intresselista som hon lämnar över tillsammans med protokollet enligt ovan (vänligen se 8a).

9. Verksamhet
a) Återkoppling Trygghetsvandring nu och då

Vi samtalade kring rapporten från vandringen den 5 november 2018 samt lite kring 
rapporten från 2016. Vi kommer att återkomma till dem i arbetet med att skapa 
arbetsgrupper som kan ta sig an olika projekt.
Marlene lägger ut rapporten på föreningens Facebooksida.

b) Medlemsmöte
Planeras till den 13 januari 2019. Marina bokar Vallen som ersättningslokal i reserv om det 
visar sig att nuvarande lokal som Monika Larsson är vänlig att tillhandahålla blir för liten.

10. Övriga frågor
a) Vill näringsidkare lämna rabatt till medlemmar?

Avvakta kontakt med företag till efter det planerade medlemsmötet då vi utser en 
arbetsgrupp som tar hand om marknadsföringen.

b) Kan vi bjuda på ex kaffe vid medlemsmöte?
Enligt svar från Carla står kommunen endast för kostnaden vid nätverksträffarna. Vid de 
enskilda bygderådens möten står vi själva för alla kostnader. Monika kom med ett bra förslag 



att sälja lotter på caféet där intäkten kan bekosta detta. Vi funderar på förslag som vi kan 
sätta i verket redan innan marknadsföringsgruppen är tillsatt. Återkommer i frågan nästa 
möte.

c) Kontaktlista 
Marina har tagit fram en intern kontaktlista som mailas ut till styrelsen.

d) Medlemspost/Idélådan
Ett förslag har inkommit angående förslag om utegym och dess placering samt förslag kring 
att rusta upp/förnya och ge lekparkerna det lyft som de så väl behöver. 

Marina informerade om att kommunen har planer på att göra förändringar i lekparken 
bakom tandläkaren. Hon tar kontakt med Carla och ber om att vi får en chans att vara 
delaktiga och ge förslag/önskemål kring utformningen. Har de frågat barnen/tonåringar i 
Hälleforsnäs om de har önskemål/förslag?
Styrelsens föreslår att en friskvårdsgrupp tillsätts för att ex ordna med utegym.

Ett annat förslag gäller bensinmacken. Man föreslår en placering på stora parkeringen bakom 
Lager 157. Det är i linje med vad kommunen har tänkt att den ska placeras. Platsen är redan 
godkänd och ansökan om bygglov inväntas från företaget som placerar bensintanken.

e) Arbetsgrupper
Vid nästa styrelsemöte arbetar vi fram ramarna kring arbetet i arbetsgrupper.

11. Nästa styrelsemöten: Måndag den 3/12 och 17/12 klockan 18.15.
Monika finns på plats på caféet och vi har möjlighet att köpa kaffe/te redan från klockan 
18.00.

12. Mötet avslutades med önskan om bra veckor till vi ses igen.

………………………………………… …………………………………………                                                                             
Vid protokollet                                                                                                                                               
Monika Larsson Marina Karlsson

………………………………………… …………………………………………

Justeras             
Thomas Högberg Dan K Östberg


