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Datum:
Plats:

FRÖSUNDA HEMBYGDSFÖRENING
Styrelsemöte

Protokoll
Sida 1 av 2

2016-02-09
Stationshuset

Närvarande
Ordförande
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Kassör

Lars Andersson
Jessica Pontell
Agneta Larsson(ej närvarande)
Anki Svensson
Susanna Bischof
Lasse Lindwall
Anne-Marie Karlsson(ej närvarande)

Distribueras till samtliga i styrelsen samt, Anita Roos som representant i Sockenrådet, Elin Holmgren
representant för Vi Frösundabor och Mats Hellsten representant för Sockenstrunt.se-för kännedom.
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Ordförande öppnade mötet
Ordföranden öppnade mötet.
Föredragningslistan godkändes
Föredragningslistan godkändes.
Föregående protokoll
Genom gång av föregående protokoll.
Elin Holmgren och Anna Fogelberg är tillfrågad om dom kan tänkas göra en
barn aktivitet på Vårmarknaden. Dom tänker och återkommer.
Protokoll från föregående möte lades till handlingarna.
Inkommande post
Inkommen post från Långhundraleden och Sockenrådet.
Inbjudan på marknadsföringsmingel ”Upptäck Vallentuna” den 17/2 18:30.
Lars och Susi går.
Ordföranden informerar
Se punkt; inkommen post.
Uppföljning av genomförda aktiviteter
Julknåparfesten för de som deltagit och arbetat inför och på julmarkanden. 45
personer deltog. Mat, vin och allsång. Mycket trevligt och lyckat. Inför
nästkommande år ska inbjudningslistan ses över och vi måste vara tydligare att
inbjudan även gäller respektive.
Aktuella/kommande aktiviteter
Susi visar slutgiltigt förslag på Infartsskyltar till Frösundas tre infarter. Under
dessa ska finnas underskyltar för kommande händelser/events. Frågan kommer
upp att om kyrkan och Frösunda SK vill ha egna underskyltar så får kostnaden
gå till dem. Frågan tas vidare av Anne-Marie och Anki.
”Upptäck Vallentuna”; se punkt inkommen post.
Årsmöte 13 mars 14:00, Frösundagården
-Kallelse och dagordning. Lars ordnar detta. I kallelse måste stå förslag på ny
medlemsavgift från 100:- till 150:-/ per år.
-Efter aktivitet; förslag ”kvinnornas historia i Frösunda”. Anki har tillfrågat
några tänkta personer. Dessa vill inte berätta. Lars frågar Anne-Marie om hon
har kommit längre i frågan/ämnet.
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-Tårta, längder och mjölk- Susi handlar( brukar vara ca 40 personer, Kaffe
finns)
-Boka Frösundagården. Anne-Marie bokar
-Årsberättelse. Anne-Marie har påbörjat och slutför denna.
-Styrelsen samlas kl. 12:00för förberedelser. Konstituerande möte efter
årsmötet.
Valborgsmässoafton 30/4
Lars pratar med Hasse Jansson om att bränna av runt brasan innan Valborg.
40-års jubileum.
Vid julknåparfesten ombads deltagarna komma med förslag på hur de tyckte
att ett 40-års jubileum ska vara. Bl.a. kom förslag på Vildsvinsmiddag med
dansband, Sagostig för familjer och Öppen musikscen. Styrelsen vill gärna ha
flera förslag och frågan kommer även tas upp på Årsmötet 13:e mars.

8
9
10
12
13
14

Vårmarknad 21 maj
Midsommar 24 juni
Stationshuset
Stationshusgruppen har möte 13/2.
Hemsidan/Facebook/Sockenstrunt
Mats Hellsten hjälper oss att lägga in protokollen på hemsidan. Bra!
Kassarapport
Ingen rapport detta möte. Kassören ej närvarande.
Övriga frågor
Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte 23/2 18:30 förberedelse och avstämning inför Årsmöte.
Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet
Jessica Pontell

