PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE 2018-11-05

Föregående protokoll
Fortsatt behov av att gå igenom datum, bestämde att vi tar upp detta på ett separat möte.

Aktiviteter
Paketering och utdelning av julklapp genom grannsamverkarna. Julklappen annonseras i
Lindegårdsnytt då utrymmet för ”juladress” på själva paketet är mycket begränsat. Datum
och plats för paketering bestämdes. Dragplåster årsmötet – fundera på det! Tunnelbanan?
Atrium Ljungberg och Slakthusområdet? Vilken lokal? Skolan igen? Årsmötet hålls förslagsvis
vecka 12, dvs. torsdagen den 21 mars. Eventuell våraktivitet? Loppis? Fundera!

Ekonomi
Gick igenom ekonomi för festen .

Webbredaktionen
Datum för genomgång av webbens innehåll har bestämts .
På webben har det lagts upp bilder från festen och trafiken på webben har varit betydligt
högre än normalt.

Facebookgruppen
Första numret av Lindegårdsnytt går ut till alla och då bifogas även inbetalningskort för
medlemsavgiften. De som swishar – betala inte förrän efter årsskiftet!!! Det är betydligt svårare
och tidskrävande att hålla ordning på medlemsavgifterna om man betalar i december!

Lindegårdsnytt
Nästa nummer – nr 3 och 4 2018. Manusstopp den 26 november och utdelning kring Lucia.
Flera mindre intervjuer från festen samt en allmän text om denna. Bilder från Olle Överby.
Fråga Hembygdsföreningen om de vill skriva någon liten notis till Lindegårdsnytt under
rubriken ”Hembygdsföreningen” med möjlighet att göra reklam för sina böcker t.ex..

Rapport från arbetsgrupperna
Uppföljning av insatserna mot knarkbruket i området, skriver några rader om detta i
Lindegårdsnytt.

Grannsamverkan
Inget nytt.

Övriga frågor
Intresseanmälan för styrelseuppdrag 2019. Alla tänker vara kvar!
Gemensam

styrelseaktivitet,

förslagsvis

efter

årsskiftet.

Vi

borde

upprätta

en

årsplan/kalendarium där vi planerar in ungefärliga tider för alla aktiviteter.
Fråga om kantstenen vid den s.k. ”trekanten” vid Bägerstavägen: Svaret från staden antyder
att gräsplätten är en ”dagvattensänka”. Kanske borde informeras på webben, i
Facebookgruppen och eventuellt även i tidningen? Skicka svar till medlemmen som frågade .

Nästa möte
Nästa möte blir den 28 november, vi kombinerar styrelsemöte och packning av julklappen.
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