Protokoll nr 35/2012
Protokoll fort vid styrelsembte med Tangens byalag
2012-10-20, Jankegangen 2

NMrvarande: Christina Raner, Birgitta Carlsson, Olle Vilnersson
och Lisbeth Frisk.

Frinvarande: Dick Johansson.

§ 1. Ordforande Christina Raner halsade samtliga valkomna och fbrklarade motet
bppnat.
§ 2. Fbrslag till dagordning godkandes.
§ 3. Att jamte ordfbrande justera dagens protokoll valdes Birgitta Carlsson.
§ 4. Fbregaende mbtesprotokoll gicks igenom, godkandes och lades till
handlingarna.
§ 5. Birgitta informerar om vir ekonomi. I kassan fanns denna dag 32.832,41 kronor.
Byaiaget har 189 medlemmar. Styrelsen godkande rapporten.
§ 6. Christina informerar att hon varit i kontakt med kommunen angaende
skbtsel av traden med mera i Tangenparken. Kommunen har en planering
gallande parken.
Idag har vi en fraga som ska arbetas med och det ar JULMARKNADEN.
Birgitta informerar att kommunen sponsrar med all strbm, julgran samt reser den
pS plats. Birgitta har ordnat fram ett antal knallar, ponnyridning. Styrelsen har
ordnat vinster till lotterierna. Manga av vara affarsidkare inom kommunen
har skankt gavor. ICA Skeppet kommer att sponsra med korv, brbd, senap,
ketchup ,glbgg, pepparkakor och lask. Christina fick i uppdrag att kbpa vinster
i form av julsaker till lotterierna. Fern av Tangens fiskeflotta kommer att sponsra

med skaldjur. Birgitta fick i uppdrag att ordna nagon form av musik.
Lisbeth fick i uppdrag att ta kontakt med Bohuslaningen, Lysekilsposten samt
Havsbandet. Olle fick i uppdrag att kontakta skolan, om det ar nigon klass som
vill vara med och saIja brod. Christina tar kontakt med Sotenas Radio angaende
en slinga som informerar om julmarknad. Annonsering av vir julmarknad
kommer att spridas i kommunen. Hemsidan kommer att uppdateras angaende
julmarknaden.
Nasta mote blir den 12 januari 2013 klockan 14.00, Klodegatan 3.
§ 7. Da dagordningen var genomgangen, tackade ordforanden for visat intresse och
fbrklarade motet avslutat.
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