Protokoll från styrelsemötet 2013-10-31
Närvarande: Ivan Breslin, Jenny Breslin, Sigrid Geijtenbeek, Conny Englund, Lovisa Persson,
Robin Lundqvist och Lennart Canskog.
§1 Ordförande öppnar mötet.
§2 Val av sekreterare: Lovisa, val av justerare: Jenny.
§3 Det blir ett kombinerat möte om strandnära byggande och den nya turistplanen. Mötet hålls
rum den 5 november i Loos skolas matsal klockan 18-20. Ivan ordnar fika.
§4 Det fortsatta arbetet framåt.
Förslag att Christer Wester ska sitta med en timme på styrelsemötena, vi beslutar att så ska se.
Ordförande kontaktar Christer.
Ordförande ska ha kontakt med personal varje vecka.
Jenny tar kontakt med Christer angående arbetsbeskrivning.
Skrivelser och uttalanden i styrelsens namn ska gå via styrelsen eller ordförandet.
Vi tycker att det har hänt mycket i år med tanke på möten som blivit av, politiker som kommit
hit, att vi fått in pengar genom att sälja tegel osv.
§5 Se över stadgar och medlemsbasen. Medlemsavgift och rösträtt osv. vilka har rösträtt?
Måste man vara skriven i Loos för att få vara medlem? Kan man istället vara sponsormedlem?
Titta på stadgarna om vem som är medlem eller inte.
§6 Ska vi söka pengar i regleringsfonderna? Pågår till 31 jan.
§7 Strukturera upp våra in och utkomster. Hemsidaavgifter, telefonavgifter osv. se över hur vi
ska få in pengar, räcker inte med bara lotterier. Titta efter fler fonder som vi kan söka pengar
från.
Styra upp detta med personal, prata med Hembygdsföreningen. Vad kommer det att kosta?
Kolla över ekonomin. Vi beslutar att skaffa ett billigare abonnemang med ett fast pris. Hyra
till hembygdsföreningen. Christer får fortsätta fram till juni. Funderingar om länk till
Hembygdsföreningen på loos.se.
Budgetförhandling inför nästa år. Sponsring osv. Vi beslutar att skicka ut inbetalningskort. Vi
ger i uppdrag till Christer Wester att skriva ihop en text om vår organisation och vad vi sysslar
med samt tillhörande inbetalningskort.
§8 Förslag om att sätta upp skyltar med loos.se i form av banderoller efter vägen eller
laminerat papper på anslagstavlor. Det finns undersökning till att trycka skyltar på Loostec. Vi
undersöker frågan.
§9 Göra ett besök vid timringen och se ritningar.

§10 Förslag om höstmöte den 19 november i receptionen. Bjuda in politiker på byn. Conny
pratar med två stycken ur styrelsen som kan hålla i mötet.
§11 Vi skriver en lista på förslag på revisorer och ger till valberedningen så får dem fatta
beslut.
§12 Möte om vintervecka 29 november. Om någon vill dela med sig av idéer om planering
och aktiviteter som vi kan ha under vinterveckan. Kanske bjuda in någon politiker också.
Skoterklubben har flyttat sin dag till under sportlovet vecka 10. Bengtssons grill och
Hembygdsföreningen låter också positiva till förslaget om en vintervecka i Loos. Vi borde ha
ett slutet ekonomiskt system där vi tar vara på resurser som redan finns på byn istället för att
hyra in utifrån.
§13 Göra ett speciellt utskick till företagare om inbetalning för reklamen på Loos hemsida.
Förslag om företagsmöte den 17 november på gruvan kl. 15.00. Försöka få med Loos-Bagarn
samt samla ihop fler företagare som vill vara med. Bengtssons grill var intresserad över att få
gå med. Lovisa kollar med Roger hur planeringen går samt hör med Sofie på Bengtssons grill
om datum för träff och hur långt vi kommit osv. Höstmöte blir vintermöte.
§14 Kanske kan exempelvis en trafiksäkerhetsgrupp ordnas. Kanske kan vi återigen ta upp
frågan om gång och cykelbana samt gatlysen osv.
§15 Föregående protokoll gås igenom
A Jenny har pratat med Markus men har inte fått någon tid med honom angående
kosttjänsterna. Han borde givetvis komma upp och förklara sig.
B Prata med Marit Holmstrand om att vara med på något styrelsemöte.
C Robin har försökt att få tag på information om elevantal på skolan att ha på hemsidan utan
resultat, Jenny ska försöka få fram information.
D Se över kommunledningen i Loos samt trafiksäkerheten. Christer har skrivit en skrivelse
men styrelsen har inte svarat vidare. Kanske kan vi ta upp den frågan igen.
E Hur vi fått in pengar via försäljning av taktegel, lotterier osv.
F Korta referat från styrelsen ska skrivas på hemsidan. Robin får ta det från protokollen.
G Hur gör vi med björnskinnet? Ska vi kosta på och bereda det? Roger ska kolla priser kring
det. Vi tar upp det igen på nästa möte.
H När ska vi ha ett vindkraftsstormöte? Roger skulle vara ansvarig för det. Han får vara
fortsatt ansvarig och vi får påminna honom om det.
§16 Jenny har inte gått igenom papprena om leaderprojektet ännu, de är bara halvvägs ifyllda.
Vi beslutar att den som skriver får se till att protokollet kommer ut till alla. Dagordning ska
mejlas ut före mötet men kallelse till mötet ska skickas både på mejl och på sms.

Jenny vill göra en ny adresslista. Vi beslutar att Jenny gör i ordning infomejl som Robin sedan
kan mejla ut.
§17 OFBK inbjuder till allmänt möte den 9 november. De tänker bland annat ta ställning till
om hur vi ska göra med Looslappen sommarextra. Ska vi istället ha endast sommarextra
istället för det andra sommarnumret? Det är osäkert om någon ifrån styrelsen kan komma den
9: onde. Vi får titta vidare på det och annars boka in en träff ett annat datum.
§18 Jenny bjuder in Färilas Bygderåd till ett möte om vindkraft bara vi fått klart vilket datum
det blir.
§19 Övriga frågor. Inga!

