Loos Byaråd
Styrelsemöte 21 Augusti 2018 i Byarådets lokal.

Närvarande:, Pia Enocson, Ingrid Fredlund, Jenny Breslin.
Sigrid Mijt, Lena Davidsson, Vanja Isaksson. Lennart Canskog

§1. Ordförande öppnar mötet
§2. Val av sekreterare och två justerare. Lena och Pia.
§3 Godkännande av dagordning.
§4 Godkännande av föregående protokoll. 2018,06,12
§5 Information från kassör. Faktura till bioklubben har inkommit, Bidrag ska
sökas från kommun. Inget har hänt har hänt med bokföringen. Programmet har
inte köpts in ännu.

§6 Återblick från sommaren. Det har varit färre besökare på Loosveckan under
branden i Enskogen Kårböle. Sommaraktiviteterna har inte varit lika besökt som
förra året. Lena gör en utvärderingspärm till Loosveckan.

§7 Info och ideer från allmänheten. De har inkommit ideer om en ny hemsida.
Finnmarksbladet Looslappen skulle behöva komma fler ggr. Per år. 6 nummer
kanske. En digital upplaga av tidningen.
Platsen vid Nickelmonumentet behöver snyggas upp lite kanske blommor i
slänten med Loos text.
Matställe saknas i byn. Toaletter för allmänheten har efterfrågats av turister, det
saknas på fler platser.

§8 Vilka är målen inför hösten, Lokal utvecklingsplan 17 september. 18,30 i
skolan. Att utveckla en ny hemsida till Byarådet.

Loos Byaråd
§9 Övriga frågor. Vanja ,Karina och Maria Eng ska sjunga och servera kolbulle på
Hembygdsgården.
Resultat av Brandsamverkan är att Röda korset kommer att ha mer att göra med
detta, det var 50 pers på första mötet. Nytt möte kommer under hösten. Det
har framkommit önskemål om en Karta över Loos med byar från de som arbetar
med turism. Önskaemål om att ICA har öppet till 20.00 under juli särskilt för
turister som kommer sent till sitt boende. GrillLotteriet drar igång nu.
Ingrid tycker att vi ska upprätta ett årshjul för vad som händer och ska göras
under året.

§10 Nästa möte tisdag 25 september Ide möte.

§11 Mötet avslutas.

………………………………………………….

…………………………………………………..

Pia Enocson ordf.

Lena Davidsson just.

………………………………………………….
Lennart Canskog sekr.

