
HÄLLEFORSNÄS BYGDERÅD   

Styrelsemöte den 9/1-2019 klockan 18.15 på Edströmsvallen, Hälleforsnäs  

  

  

Protokoll  

1. Marina Karlsson hälsade alla i styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat.   

  

Innan ordinarie styrelsemöte tog vid välkomnade vi Åsa Gustafsson från Nattvandrarna. Åsa 

informerad oss om Nattvandrarnas uppdrag samt gav oss en lägesrapport från Hälleforsnäs 

med omnejd.   

  

Skolans/förskolans område erbjuder fri surf vilket lockar till sig personer som även använder 

olika berusningspreparat. Åsa berättar att efter bl a skollov och vissa helger hittas rester av 

dessa brukares preparat. Även badstranden är ett populärt tillhåll.  

  

Efter tre försök att starta upp en grupp Nattvandrare i Hälleforsnäs ska vi nu se om vi 

tillsammans med Åse kan nå ut till Hälleforsnäs föräldrar och övriga som kan tänka sig bilda 

en större grupp som delar på vandringarna. Behovet ser olika ut under året. Med början i maj 

och under hela sommarlovet är det tätare behov samt Lucia, Halloween, höst-/jullov.  

  

Åtgärder;  

Vårt första steg är att hjälpa till att lyfta behovet av att bilda en grupp Nattvandrare i 

Hälleforsnäs, och det gör vi på Medlemsmötet den 27:e.  

  

Marina tar kontakt med skolan samt kommunen gällande den fria surfen som är tillgänglig 

då skolan är stängd. Vi ska vädja till en avstängning av fri surf då skolan/förskolan är stängd.  

Elevernas städdagar bör ersättas av en vaktmästares dagliga kontroll innan skoldagens 

början.  

2. Närvarande: Ann-Louise Alm, Anette Dahl, Bo Gustafsson, Thomas Högberg, Marina Karlsson, 

Marlene Lindström, Bo Nilsson, Stig Nygren, Ola Söderqvist, Dan K Östberg  

3. Sekreterare: Marina Karlsson  

4. Justerare: Anette Dahl och Marlene Lindström  

5. Dagordningen godkändes  

6. Genomgång av mötesprotokoll från den 17 december godkändes  

7. Rapporter och skrivelser  

a) Korrespondens i kontakt med kommunen  

Carla skriver att det var kul att vi hade ett lyckat Lyktsläpp den 6 januari och vi är välkomna 

att skicka en faktura på marshmallows samt marschaller. Kvitton ska bifogas.  

b) Brev/förslag från allmänheten  

Linbanan behöver smörjas och linan spännas. Trädäcket är mycket halt.  Ola 

tar med sig detta förslag till kommunen.  

  

  

  



  

  

8. Administrativa ärende  

Öppna ärenden;  

a) Föreningsregistrering  

Vi beslutade att Dan ska skicka in ”Blankett 2501”, som avser ansökan att befrias från att 

deklarera under en 5-årsperiod . För att vara berättigade till detta ska vi komplettera 

ansökan med Interimsstyrelsens årsbokslut samt protokoll från årsmöte och bildandemöte. 

Interimsstyrelsen har inget årsbokslut då de inte hade någon ekonomisk verksamhet. Marina 

tar med signerat Årsmötesprotokoll till mötet den 21/1.  

  

Öppna bankkonto  

Dan och Marina har ett inbokat besök hos Sörmlands Sparbank den 17 januari klockan 17.00. 

Ett baspaket för föreningen ska tecknas som omfattar följande banktjänster; bankgiro, Swish, 

kostnadsfri insättning av sedlar, bankkort, bankkonto, internetbanken.  

b) Hemsidan  

Marlene har tillsammans med Malin Kennergård påbörjat arbetetet med en hemsida. Då vi 

saknar inkomster för tillfället är alla närvarande eniga att tills vidare bidra till 

månadskostnaden genom att vi betalar in vår medlemsavgift snarast efter att vi har fått ett 

bankkonto. Fakturan för webhotellet skickas till Dan.  

Vi ser fram emot att höra hur arbetet fortskrider med hemsidan vid nästa styrelsemöte.  

9. Verksamhet/Aktiviteter  

a) MEDLEMSMÖTE DEN 27 januari klockan 14.00-17.00.  

Marlene la fram ett mycket bra och användbart förslag till upplägg. Vi samtalade gemensamt 

kring förslaget och avslutade med att fastställa en agenda. Tanken är att alla i styrelsen vara 

ska vara med och bilda små samtalsgrupper. Marlene skickar över en ”mall för bordssamtal”, 

så att vi alla går lika tillväga i våra samtalsgrupper. Det blir därmed också lättare att hålla ett 

tidschema.  

  

Föreslagen Agenda:  

1. Presentation av Hälleforsnäs Bygderåd och information om styrelsens uppdrag samt 

syfte och mål med föreningen.   

2. (Bygderådet står på ett ”podium” av lastpallar/tyg, Marina håller ett tal)  

3. Avtackning Interimsstyrelsen.   

4. (Styrelsen står kvar och Marina välkomnar Interimsstyrelsen fram till podiet)  

5. Samtalsgrupper  

(Marlene informerar om tanken med samtalet och hur det ska gå till väga. Bygderådets 

representanter ansluter sig till var sin grupp och vi använder oss av Marlenes 

”samtalsmall”. En enkel sammanställning/presentation skall göras av gruppen som 

avslutning på samtalet. Bygderådets ger information till samtalsdeltagarna och tar in 

uppgifter om de önskar teckna ett medlemskap  i Bygderådet.)  

6. Avslutning och information om nästa mötesdag där vi återkopplar till idéer/förslag som 

kommit på pränt under eftermiddagen.    

Marina skickar ut en separat ”checklista” inför avstämningsmötet den 21 januari.  

 



10. Övriga frågor  

a) Hälleforsnäs Gymnastikförening är inbjudna till HIFs styrelsemöte den 21 januari.  

11. Nästa styrelsemöte  

Måndag den 21 januari klockan 18.15. Återkommer med plats för möteslokal.  (Monica 

flyttar och HIF har styrelsemöte på Vallen)  

12.  Mötet avslutas  

Mötet avslutades och det känns som om det ligger en spänning i luften inför den 27 januari. 

Glöm inte heller bort att vi träffar Bygdenätverket den 28 januari. Bygderådet får ta del av 

inbjudan i ett separat mail.  

  

  

TACK Ola för att Du låste upp lokalen, kokade kaffe och bjöd på bullar och TACK till Bosse som 

höll med kopior på dagordning och protokoll då min skrivare strejkade inför mötet! 

  

  

…………………………………  

Vid protokollet                           

Marina Karlsson  

      

  

………………………………………… …………………………………………       

Justeras                  

Anette Dahl     Marlene Lindström  

  


