Protokoll nr 16/2010

Protokoll fört vid styrelsemöte med Tångens Byalag
2010-04-14 Klodegatan 3
Närvarande: Rosita Holmström, Birgitta Carlsson, Anna Mauléon,
Christina Raner och Lisbeth Frisk

§ 1. Ordförande Rosita Holmström hälsade samtliga välkomna och förklarade
mötet öppnat.
§ 2. Förslag till dagordning godkändes.
§ 3. Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Christina Raner.
§ 4. Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
§ 5. Birgitta Carlsson visade verksamhetsberättelse från Smögens Öråd
ur vilken styrelsen kunde hämta tips och idéer på aktiviteter.
Birgitta Carlsson informerade om tagen kontakt med Byalagen angående
påskefyren. Man ville ordna en insamling, för inköp av handskar och
övrigt skyddsmaterial för de som är med och drar fram bränsle till fyren. Frågan
var, om Tångens Byalag kunde administrera insamlade medel.
Styrelsen beslöt att ta kontakt med våra revisorer om hur vi ska gå till väga.
Styrelsen är positiv till påskefyren och kom med ett förslag om att anslå medel
till påskefyren
Birgitta Carlsson informerar angående parkeringsplatser vid Produktionsskolan.
I ”Arbete med detaljplan för Springet- Tångenhamnen” finns ett förslag om att
ta bort parkeringsplatser. Produktionsskolan har varit i kontakt med Per
Bengtsson från Sotenäs kommun. Det har kommit in en ny verksamhet på ProduktionsSkolan, varför alla befintliga parkeringsplatser behövs.
Framställan har gjorts från berörda chefer och skickats till Per Bengtsson.
§ 6. Birgitta Carlsson redogjorde för Byalagets ekonomi. Byalaget har fått 38 st nya
medlemmar. I kassan finns 15.306:07. Styrelsen godkände rapporten.

§ 7. Styrelsen vill ha en bättre struktur på vår hemsida, när det gäller ärenden som
är under arbete. Styrelsens önskemål är en mapp för varje ärendefråga.
Styrelsen beslöt att Birgitta Carlsson tar kontakt med Jan Klemetz.
§ 8. Inga skrivelser har inkommit till styrelsen.
§ 9. Verksamhetsberättelsen genomgicks.
Nästa städdag blir 5 juni klockan 15.00. Samling sker vid badplatsen.
Årsmötet kommer att hållas den 10 juli klockan 16.00. Kallelse kommer att
anslås senare på hemsidan.
Rosita Holmström har fått Panoramabilder sett från Klovholmen, av Bo Antonsson.
Dessa bilder ska sättas upp på eller vid Klovholmen under sommaren 2010.
Styrelsen tog tacksamt emot dessa Panormabilder och ber Rosita framföra styrelsens
tack till Bo Antonsson.
§ 10. Nästa möte kommer att hållas den 19 maj 2010 på Dalgatan 20.
§ 11. Då inget mer fanns att avhandla, tackade ordföranden för visat intresse
och förklarade mötet avslutat.
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