Protokoll nr 17/2010

Protokoll fört vid styrelsemöte med Tångens Byalag
2010-05-19 Dalgatan 20
Närvarande: Rosita Holmström, Birgitta Karlsson, Anna Mauléon
och Lisbeth Frisk.
Frånvarande: Christina Raner

§ 1. Ordförande Rosita Holmström hälsade samtliga välkomna och
förklarade mötet öppnat.
§ 2. Förslag till dagordning godkänndes.
§ 3. Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Anna Mauléon
§ 4. Föregående protokoll gicks igenom, godkändes och lades till
handlingarna.
§ 5. Birgitta Carlsson har varit i kontakt med vår revisor Christer Brunn,
om Byalaget kan sköta administration för insamlade medel
gällande Påskefyren. Christer Brunn såg inga hinder angående detta,
bara det finns en särskild kontosträng för Påskefyren.
Birgitta Carlsson informerar om parkeringsplatser vid Produktionsskolan. Kommunen kommer att iordningställa parkeringsplatser vid
Cerpentinvägen.
Birgitta Carlsson informerat om att hon varit i kontakt med Jan
Klemetz, angående en bättre struktur på vår hemsida. Birgitta
återkommer i ärendet.
Birgitta Carlsson informerar angående de Panoramabilder som ska
sättas upp på eller vid Klovholmen. Miljö-Byggnads nämnden har gett
klartecken, att de kan sättas upp.
Styrelsen föreslog att Birgitta Carlsson följer med vid uppsättningen.
Rosita Holmström informerar om ”Förslag till ny detaljplan för
Springet-Tångenhammnen”. Kommunen vill ha vår närvaro vid ett
informationsmöte den 8 juni 2010 i Folkets Hus kl. 18.00—19.30.

Styrelsen föreslog att Rosita Holmström och Anna Mauléon
medverkar.
§ 6. Birgitta Carlsson informerar om ekonomin. Antal medlemmar är
denna dag 112 st. I kassan finns denna dag 18.017:07 Kr.
Birgitta Carlsson informerar att deklarationen för Tångens Byalag,
inte är klar då vi ej lämnat in ändring av kassör till skattemyndigheten. Styrelsen har fått dispens. Styrelsen godkännde.
§ 7. Några skrivelser har inte inkommit.
§ 8. På övriga frågor arbetade styrelsen med vad som ska tas upp på
årsmötet den 10 juli 2010.
(se bilaga 1)
Nästa möte kommer att hållas den 1 juni 2010 Delfingatan 4.
§ 9. Då inget mer fanns att avhandla tackade Rosita för visat intresse och
Förklarade mötet avslutat.
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