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Stationshuset

Närvarande

Ordförande
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Kassör

Lars Andersson
Jessica Pontell
Agneta Larsson
Anki Svensson
Susi Bischof
Lasse Lindwall
Måns Svensson
Anne-Marie Karlsson

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 och
utlägg på hemsidan.
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Ordförande öppnade mötet
Ordföranden öppnade mötet.
Föredragningslistan godkändes
Föredragningslistan godkändes.
Föregående protokoll
Genomgång av föregående protokoll.
Protokoll från föregående möte lades till handlingarna.
Inkommande post
Genomgång av inkommen post från Långhundraleden och Frösunda
Sockenråd.
Information inkommen om att Pilgrimsmarknaden är den 3:e september.
Ordföranden informerar
Information om inkomster från våffelförsäljningen på vårmarknaden.
Inbjudan till Frösunda hembygdsförening att ha utställning i Kulturfönstret i
Vallentuna centrum mellan 3-7 oktober. Skärm och saker framför. Planering
bör påbörjas.
Uppföljning av genomförda aktiviteter
Vårmarknaden gick bra och inkomsterna av våffel och kaffe försäljningen gick
bra. Enligt beräkningar ska vi ha sålt 210 stycken våfflor.
Aktuella/kommande aktiviteter
Midsommarafton 24 juni
Löva midsommarstången på kvällen den 23/6 kl 18:00.Gå ut med att det
behövs hjälp med detta.
Den 24/6 reses midsommarstången kl 12:00. Ta med blommor!
Bertil och Maggan Hellsten håller i lekarna kring midsommarstången.
Anne-Marie ordnar priser till lotteriet.
Jessica skriver utskick/flygblad.
Lars skriver tipspromenadfrågor och tillfrågar Inge om han kan tillverka
medaljer som vinster.
Lars lägger in eventet på ”På gång”.
Skylt sätts upp av Anki ca 1 vecka innan.
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Anki pratar med Mia om nyckel till bommen.
Övrig ansvarsfördelning och uppgifter se föregående protokoll.
Styrelsen möts på midsommarafton på Björkvallen vid 10:30
Inför kommande år bör vi i styrelsen se över samarbetet med idrottsföreningen
på midsommarafton.
Förslag på datum för höstresa 27 augusti.
Förslag på datum för Sagostig/ Familjedag 3 september
Kontrollera om ok att det krockar med Pilgrimsmarknaden
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40-års Fest senare i höst oktober/ november.
Agneta kontrollerar förslag med Tina Svensson.
Stationshuset
Stationshusgruppen Carl-Henrik Wredh och Håkan Wredh närvarande vid
mötet under endast punkt 8 i dagordningen- Stationshuset. Stationshusgruppen
rapporterar till styrelsen om sitt arbete. Rapport om pågående upphandling av
hantverkare för renovering och fönsterbyte av en av husets fasader. Gruppen
arbetar vidare.
Hemsidan/Facebook/Sockenstrunt
Hela styrelsen får i uppdrag att se över hemsidan inför nästkommande möte
och ge Mats Hellsten återrapportering om hemsidan. Bland har en
styrelsemedlem noterat att kontakt uppgifterna och arbetsuppgifter på oss i
styrelsen bör uppdateras. Anne-Marie tar kontakt med Mats om hans utgifter
för hemsidan och domäner.
Facebook- Styrelsen stöder Elin i beslut om att tillåta mer
”annonsering/reklam” av lokala företag.
Kassarapport
Kassören rapporterar om aktuell kassarapport.
Övriga frågor
Förslag har inkommit till hembygdsföreningen om att se över en renovering av
St. Olofs Källa. Frågan lyfts vidare till Sockenrådet.
Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte 27 juni 18:00, Björkvallen.
Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet
Jessica Pontell

