Protokollnr 50/2015
Protokoll fort vid Styrelsemote med Tangens byalag 2015-01-14, Jankegangen 2
Narvarande: Christina Raner, Birgitta Carlsson, Olle Vilnersson.
Franvarande: Dick Johansson, Lisbeth Frisk.
§ 1. Ordforande Christina Raner halsade mOtesdeltagarna valkomna.
§ 2. Forslag till dagordning godkandes.
§ 3. Art jamte ordforande justera dagens protokoll valdes Olle Vilnersson.
§ 4. Foregaende motes protokoll
Sekreterare ej narvarande vid motet, varfor foregaende motes protokoll ej gicks igenom.
§ 6. Ekonomi:
I kassan finns idag 45 915,52 kr.
Storre utgifter:
- Julgran i Tangenparken: 1500 kr
- Inkop till forsaljning pa julmarknaden, korv och brod osv: 2184 kr
- Hyra av ICAs talt och bord: 1265 kr
- Inkop tva partytalt till julmarknaden: 5798 kr
- Inkop fargpatroner, skrivare: 632 kr
- Hemsidan: 597 kr
- Bankavgifter: 500 kr
Inkomster:
- Gava, se nedan: 7000 kr
- Forsaljning pa julmarknad, lotter, korv och brod osv: 4200 kr
Styrelsen godkande rapporten.
§ 7. Ovriga fragor
- Information om gava. Nya Sotenaspartiet har upphort. I samband med det beslot
styrelsen att skanka 7000 kr till Tangens byalag, vilket Tangens byalag tacksamt
mottagit.
- Representant for Hjart-lungfOreningen i Sotenas har kontaktat Tangens byalag da de
onskar placera en hjartstartare for vuxna och barn pa Tangen, heist i anslutning till
badet. Representanten inbjudes till nasta mote.
- Stadning av stranden pa Tangenbadet. Diskussion foljer. Olle kontaktar kommunen,
eller "Olle spragar ma Curt". Beslut nasta styrelsemote.
- Information om Tangenparken. Granen togs i ar ner tidigare pga av kortslutning i
elledningen till belysningen och annalkande storm Egon.
- Information om hemsidan. Kommunen har tidigare inbjudit till information om
Sotenas kulturportal, kommunen tankte starta. Verkar vara lagt pa is.
- Arsavgift blir 50 kr aven for 2015. Inbetalningskort ska delas ut infor pasken.

Nasta mote 16 mars kl. 11.00 pa Ostergatan 7.
Arsmote 2015 blir den 27 juni kl. 15.00 pa Fregatten.
Vid protokollet
Christina Raner
Ordforande och sekreterare for dagens mote
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Olle Vilnersson

