Protokoll fört vid styrelsemöte med Los Byaråd den 22 februari 2014.
Närvarande. Jenny Breslin, ordf., Conny Englund sekr., samt ledamöterna Roger Persson, Robin
Lundqvist, Ivan Breslin Och Sigrid Geijtenbeek, Adjungerad: Christer Wester, serviceman.
Tid: 12:00 – 14:30. Plats: Gruvan Los.
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Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet.
Conny E. valdes till sekreterare.
Ivan B. valdes till justerare.
Dagordningen godkändes.
Christer W. valdes i efterhand till revisor för 2013.
Det beslutades att Byarådet skulle söka pengar från allmänna arvsfonden till bygge av
turistbyrån med möteslokal för bygdens invånare , speciellt för ungdomarna.
Det beslöts att ordförande skulle skriva en verksamhetsberättelse för år 2013.
Det beslöts att vi skulle sälja mailadresser( loos.se ) för en kostnad av 250 kr. per år.
Vidare beslöts det att styrelsen skulle föreslå årsmötet att slå ihop Byarådet och Ekonomiska
Föreningen så tillsvida att Ek. För. Så beslutar på sitt årsmöte.
Framtagandet av turistbroschyr framflyttas till nästa styrelsemöte.
Föregående dagordning och protokoll godkändes.
Miljöavgifterna för byggnadsmassorna är betalda av KOPEC.
Christer kollar var man kan söka pengar till upprustning av vandrings‐och cykelleder.
Jenny informerade om mötet med primärvårdscheferna i kommunen och speciellt fick vi
information om vår hälsocentral i Los.
Info om att valberedningen jobbar på.
Info om arbetet med Losvinterveckan.
Info om förberedelserna inför Los sommarvecka.
Jenny tar på sig jobbet att skicka ut förslag till årsmötet angående bokning av gäster till
bygderådets stormöten under året.
Vi diskuterade om vad som kan sätta Los på Kartan.
Jenny ringer kommunchefen angående att få antikrundan till Los.
Rapporten från kommunens turiststrategi, hänskjuts till nästa möte.
Servicmannen informerade om hur det går för honom att arbeta hemmifrån sin egen bostad.
Hans anställning slutar nu i juni om inget annat kan ordnas för honom.
Det beslöts att Ivan B. skall tömma Bygderådets postlåda.
Ordförande tackade för ett trevligt och engagerande möte samt avslutade mötet.
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