Protokoll
Styrelsemote Nasums Byutveckling
20131208
Narvarande: M a l i n Wildt-Persson, Maria Block, Elin Daufeldt, Marie-Louise Hammarqvist,
Jan Persson, Lars-Olov Larsson och Lena Bjorklund.
Arbetsgrupp (h)julrundan : Staff an Bengtsson, Jaana Persson, Eva Engstrom

1.

Ordforande halsade samtliga valkomna och forklarade dagens mote oppnat.

2.

Dagordningen godkandes.

3. T i l l att justera dagens protokoll valdes Lars-Olov Larsson
^

iT^

Utvardering av (H)julrundan 20131124
, Utvarderingsblankett sandes ut t i l l samtliga utstallare 20131126.
V i fick svar fran 22 utstallare/foretagare/foreningar.
Efter genomgang och sammanstallning sa redogjorde Lena for de synpunkter som
inkommit. V i kan summera att det hela varit mycket lyckat med manga nojda besokare
och utstallare. Synpunkter och forbattringsforslag tas med t i l l nasta ars (H)julrunda.
V i beslot att (H)julrundan aterkommer 2014 den 23/11. Intressebrev skickas ut i januari
till dem som deltog i arets (h)julrunda och upptaktsmote planeras i februari 2014.
Den 23/1 2014 kommer de som stallde upp och hjalpte t i l l pa olika satt under (h)julrundan
inbjudas t i l l en traff och enkel fortaring som ett T A C K .
M a l i n och Lena utformar en inbjudan samt att Lena skickar en lista t i l l samtliga i styrelsen
och arbetsgruppen sa att v i kan hjalpas at att komma ihag alia som deltagit.
FIKA
Motet aterupptas med Byutvecklingens styrelse.
5. Arets och kommande ars arbete i byutvecklingen
a)

Spelkulan

A l l t ar klart men nagon komplettering har skickats samt invantande av sista
offerten.
Kommande invigning och aktivitet i samband med den diskuterades.

b)

Redovisning av arbetet inom byutvecklingen till Leader fran
arbetsgrupper.
M a l i n informerar om detta och kommer att sammanstalla redovisningen.

c) Kommande arbete
Nagon form av arskronika /tidskrift som visar vad v i gjort under aret ar tankt. Detta sa att
aven de som inte har tillgang t i l l Internet eller Facebook kan ta del av vad som hant.
Omkostnadema for detta far man troligtvis anvanda resterande Leader pengar t i l l .

Forts, c)
Nagon form av "foretagskvallar" och/eller byatraffar under forsta delen av nasta ar ar
tankta.
Malin informerade att det firms eventuellt mojlighet att soka pengar for aktiviteter genom
"Hela Sverige ska leva". M a n kan ansoka om medlemskap som ar gratis i derma forening.
V i beslutar att gora sa och att M a l i n filar pa ansokan t i l l deras "stimulanspengar"
Mycket av arbete kommer att ga till Spelkulan nasta ar.
NIP dag juni
Cykelfest som kommit pa forslag foreslar v i t i l l augusti 2014. En grupp med bla MarieLouise Hammarqvist, Elin Daufeldt och Bo A i m kommer att traffas i januari.
(H)julrunda november.
En kommunikationsplan bor goras for att underlatta korrespondensen for olika andamal.
6. Ekonomisk rapport
Elin redogor for balans- och resultatrapport bade for byutvecklingen och (h)julrundan.
V i beslutar att overskottet fran (h)julrundan i ar laggs t i l l nasta ars (h)julrunda, det ror sig om
knappt 2500 kr.

7. Ovriga fragor
Inget speciellt togs upp.

8. Kvallens ideer
Tavla med foretag/foreningar och vad som firms och vad de erbjuder och visitkort pa de
samma. Derma tavla ar tankt att finnas pa flera stallen i byn.
Turistbroschyr - Marie-Louise informera om att arskurs 3 pa Nasums skola gor en runda och
tittar pa olika sevardheter runt byn. Skulle man utifran detta och med hjalp av elevema gora
nagon form av turistbroschyr ? V i var positiva och Marie-Louise forhor sig om intresse firms.
9. Motet avslutas
Ordforande tackar for visat intresse och for arets arbete. Onskar oss en god j u l och ett gott
nytt ar och forklarar motet avslutat.
Nasta styrelsemote 20140116 k l 18.30 hos Jan Persson
Arsmote 16 mars 2014.

Justeras Nasum

4^//2.2013

Lars-Olov Larsson
V i d protokoUet

Sekr. Lena Bjorklund

