Protokoll nr 44/2014

Protokoll fort vid styrelsemote med Tangens Byalag den 14
maj 2014, Klodegatan

Narvarande: Christina Raner, Birgitta Carlsson, Olle Vilnersson
Dick Johansson och Lisbeth Frisk

§ 1. Ordforande Christina Raner halsar oss valkomna och forklarar motet
oppnat.

§ 2. Forslag till dagordning godkandes.

§ 3. Att jamte ordforande justera dagens protokoll valdes Olle Vilnersson.

§ 4. Foregaende motesprotokoll nr 43/2014 gicks igenom godkandes och lades
till handlingarna.

§ 5. Birgitta informerar om ekonomin. Utbetalning har gjorts till Skyltmakarna
fortva stycken skyltar till en kostnad av 1.175:- kronor.

Utbetalat till Skatteverket 170:- kronor. Tangens Byalag har 140 stycken
medlemmar. I kassan fanns denna dag 48.856,40 kronor. Styrelsen
godkande rapporten.
§ 6. Christina informerar att hon har uppgifter angaende rodmalning av
Rodatorget pa Tangen. Styrelsen foreslog att denna fraga tas upp pa
arsmotet.
Olle har fatt fragan , vem har ansvaret for stadning av Bringlan
omradet. Styrelsen hanvisar till Sotenas kommun.

Birgitta informerar att hon varit i kontakt med Bo Antonsson. De populara
vandringarna pa Tangen och Gravarne, arrangeras ocksa i sommar.
Med borjan pa midsommardagen klockan 15.00 motesplats scenen i
Tangen parken. I Gravarne gar vandringarna fran och med tisdag den
l:a juli klockan 18.00 fran turistbyran pa Backevikstorget. Nyhet i ar ar,
att de berattarkvallar som tidigare noils pa Tjuvsundsberget, nu halls
inomhus i Sippans bu vid Tangenbryggan. Mer information finns att
lasa i tidningen Smogen o Co.
Kulturinslag pa arsmotet diskuterades. Birgitta undersoker.
Ovriga administrativa fragor angaende arsmotet diskuterades.

Lisbeth informerar om att skylten som talar om att "denna brygga ar

endast till for krabbfiske" ar nedtagen. Lisbeth fick uppdraget att
gora och satta upp en ny.
Verksamhetsplanen gicks igenom, Christina gor en ny skrivelse gallande
Vadbock pa Brillskar samt gallande Toalett pa Tangenbryggan.
§ 7. Da dagordningen var genomgangen, tackade ordforanden for visat
Intresse och forklarade motet avslutat.
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