Protokoll nr 13/2009

Protokoll fört vid styrelsemöte med Tångens Byalag
2009-11-11 Jänkegången 2
Närvarande: Rosita Holmström, Anna Mauléon, Christina Raner,
Birgitta Carlsson och Lisbeth Frisk

§ 1. Ordförande Rosita Holmström hälsade samtliga välkomna och förklarade
mötet öppnat.
§ 2. Förslag till dagordning godkänndes.
§ 3. Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Christina Raner.
§ 4. Föregående protokoll gicks igenom, godkänndes och lades till handlingarna.
§ 5. Styrelsen fick rapport av Birgitta Carlsson angående ekonomin för Tångens
Byalag. I kassan fanns denna dag 12.728:- kronor.
Birgitta rapporterade också att Byalaget fått två stycken nya medlemmar.
Medlemsantalet är nu 154 st.
Styrelsen beslöt att ta bort medlemskortet.
§ 6. Styrelsen fortsätter att arbeta vidare med hemsidan.
§ 7. Skrivelse till Sjöfartsverket är klar.

Se Bilaga 1.

§ 8. Birgitta Carlsson har tagit fram protokoll från § 189 gällande ansökan om
Kompletterande användningssätt med boende för konferensbyggnaden f.d.
Regnklädesfabriken.
Se Bilaga 2.
Christina Raner tar ytterligare kontakt med kommunen.
Birgitta Carlsson tog upp att vi måste fylla i en registreringsblankett för registrering
Av Tångens Byalag. Birgitta fick i uppdrag att ordna detta.
Rosita Holmström rapporterade att hon frågat, Anna Mauléon (Molly) om hon
vill åtaga sig att vara Vice Ordförande. Anna Mauléon tackade ja.
Styrelsen beslöt att välja Anna Mauléon till Vice Ordförande för Tångens Byalag.
Rosita Holmström rapporterade från möte med Tollar o Segel angående Uddén.
Tre av våra förslag var med i deras planering av Uddén, nämligen badstege, brygga,
sittplats, röjning och uppsnyggning.
Tollar o Segel vill att de och vårt Byalag går in med gemensam skrivelse till kommunen.
Någon skrivelse har ännu inte kommit oss tillhanda.

Förslag från styrelsen att bjuda in Kåre Tånge till ett av våra styrelsemöte.
Den 21 november 2009 har Tollar o Segel höstmöt. Eventuellt går Anna M på
detta.
§ 9. Nästa styrelsemöte blir den 18 februari 2010 på Klodegatan 3.
§ 10. Då dagordningen var genomgången, tackade ordförande Rosita för visat intresse
och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Lisbeth Frisk

Rosita Holmström

Sekreterare

Ordförande

Justerare:

Christina Raner

