Loos Bygderåd
Protokoll Styrelsemöte möte 2013‐04‐01
18.00 Bygderådets lokal Norrbyvägen 10
Närvarande: Sigrid Geijtenbeek, Jenny Breslin, Ivan Breslin, Roger Person, Lennart Canskog
Lovisa Persson, Conny Englund, Robin Lundqvist, Hannes Schmidt.
§1 Ordförande Jenny hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
§2 Till sekreterare valdes Lennart Justerare valdes Lovisa.
§3 Dagordningen godkändes.
§4 Nya medlemmar till styrelsen valdes på årsmötet 16/3. Lovisa Persson, Robin Lundqvist,
Hannes Schmidt. Valberedningen jobbar vidare för att hitta en revisor. Göran Perbrink avgick
till årsmötet.
§5 Lokalen Norrbyvägen, Hyresvärden höjer hyran till 4500:‐/mån. Det blir för dyrt så vi
säger upp avtalet. Jenny kollar om vi kan vara i reception på campingen och hjälpa till där.
Conny framhöll att KS skulle kunna bidra med hyran.
Roger sa att vindkraftpengarna inte ska gå till sådant som kommunen ska betala.
Skolan har ett gott elevunderlag fram till 2018.
Hur ska projektgruppernas fortsatta arbete se ut , ungdomsgruppen skulle kunna använda
MC lokalen.
Ungdomsgruppen ska lyda under BR, ansvariga där är Lovisa och Hannes.
Turistgruppen är beredda att gå in under BR. Företagsgruppen avvaktar då de ej har haft
något möte.
Busskuren vid skolan skulle behövas renoveras Krister W kollar.
Hemsidan som Robin ska jobba med han önskar byta domän.
Robin framhöll även att vi kanske skulle sälja vykort med gamla och nya motiv.

§6 Fördelning av bygdemedel från regleringsfonderna.
Fågelsjö hade redan lämnat in sitt förslag, Storhamrasjöns regleringsfond är på 39000:‐

Och Doasens är på 41000:‐ vi föreslog följande fördelning.
Loos fiskeklubb 20000:‐ till Handikappbrygga vid Aborrtjärn.
Hamra Goif 20000:‐ till vandringsled.
Skytteför. 20000:‐ till ungdomsverksamheten.
Skoterklubben 10000:‐ till ledmaskin.
Fågelsjö 10000:‐ till cycklar. Jenny skickar in förslaget.
§7 Loosveckan är fulltecknad Sigrid håller på för fullt med marknadsföring mm.
Det ska kosta 100:‐/arragör
Manusstopp för Looslappen är 1/5. Hannes undrade om han kunde få köra flotte på
Fågelsjön, med mat och musik under Loosveckan. Vi tyckte att det var ett bra förslag.
Sigrid föreslår att vi skulle ha en vintervecka också.
§8 Vindkraftsresa till Jädraås den 11/4.
§9. Föreläsning Närljus 14/5.
Partnerskap till service i glesbygd i Järvsö. 24/5, Rapporter nästa möte.
Gemensam träff av bygderåden ej klart 9/5.
Närljus Turiststrategiarbete möte på Färilarevyn 11/5.
Årsmötesrapport och styrelsens konstituerande nästa möte.
Årsmötets giltighet vad säger stadgarna.
§10. Nästa möte 10/5 kl.16,00
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