Protokoll
informellt styrelsemöte pga få deltagare
2018‐01‐16
Los Byaråd
Närvarande : Ingrid Fredlund , Jenny Breslin, Karina Wexell, Pia Enocson
1. Ordförande öppnar mötet!
2. Föregående protokoll Godkändes!
3. Ekonomi; LONA‐pengarna har kommit in på kontot! Nu funderar vi var och hur vi
kan få till bra kartor med leden markerad och info‐blad, samt var, hur vi ka få dem
tryckta!
4. Vi bokar ett Byamöte för alla ang. trafiken i genom byn i Maj!
Att tänka på vid ev. ”vägval” ‐ omdirigering av trafik genom Los, hur fungerar det
när vi redan nu har problem med trafiken genom byn?
5. Representanter från kommun ska komma och presentera Trygghetsnavet,
avvaktar datum.
6. Pia har haft diskussion med nybildade partiet Demokratis Rättvisa pga felaktigt
användande av Loos Byaråds logga. Det är nu utrett, genom att de har delat ut nya
flygblad samt annonserat om att Loos Byaråd inte har något med det nybildade
partibildningen att göra.
7. Loos Byaråd kommer att ansöka om ytterligare ett nyttjanderättsavtal från
Bergvik Skog för att sätta upp ett gapskjul vid Svantjärn utefter Finnmarksleden.
Pia författar och skickar in ansökan.
8. Lars‐Ove på Stora Enso, frågar Historiegruppen om de vill ta över ansvaret för
Petterssonkojan vid Hedbäcken. Historiegruppen har ingen styrelse eller fast
föreningsform, förslaget blir att Pettessonkojan kunde ligga under
Hembygdsföreningen. Ingrid Fredlund kollar upp detta.
9. Vilka är villkoren, priset och bestämmelser för nyttjande av Bastun, ingen av oss
deltagare på dagens möte visste säkert. Måste kollas upp!
10. Byamöte för alla den 13 februari kl: 18.00 på Loos Skolas matsal. Vad vill vi med
Loos Byaråd, inför kommande årsmöte. Karina bakar!
11. Pia frågar Dag ang skottningen vid Byarådskontoret!
12. Vinterveckan i stort sett klar, Sigrid och Karina har fixat det! Skickas sedan till
Finnmarksbla/Looslappen
13. Nästa möte 13 februari kl: 18.00
14. Mötet avslutas
2018‐02‐11/ Pia Enocson

