Loos Bygderåd
Styrelsemöte den 21 juni kl: 18,30 på Bygderådets kontor
Närvarande: Jenny ,Conny,Lennart,Lars, Karina,Robin.
§1. Ordf. öppnar mötet.
§2. Val av sekreterare och justerare valdes Lennart och Lars.
§3 Genomgång av föregående protokoll. Protokollet saknades.
§4. Föreningars stående punkt. Robin informerar föreningarna. Dagordning skickas ut till
kontaktpersonerna inför styrelsemöterna.
§5. Kassörens punkt. Tillgångar och fodringar redovisades.
Loosveckan är under kontroll banderoller beställda.
Teaterföreningen Los-Amatörer har skänkt oss 8400:-till ungdomsversamhet.
Spel har inköpts såsom Kubb badminton etc. Lottaboden sköter utlåningen.
Hamra har också fått grejor. Sport och lekbiblotek.
Förslag på att anskaffa en roddbåt för uthyrning. Frågan tas upp med
fiskevårdsföreningen.
Förslag på att sätta en banderoll på Huset i Lundby ägs av Lars-Gunnar.
Det finns ett Luna bidrag att söka från länstyrelsen för våra leder som ska röjas och målas.
Även marknadsföringbiten efterfrågas.
Gammelgårds ekonomiska förening skickar inbetalningskort, styrelsen beslutade att betala
1000:- för 2 år.Pengarna lånas från turistkontot.
§6. Vindkraften: Rapport från stormötet Kölvallen geologiska undersökningar kommer att
påbörjas.
HVB hemmet Lokatten rapporterades. Personal är tillsatt och barnen kommer inom
kort. Information om HVB hemmet sätts upp på anslagstavlorna. Regional utveckling
Furugården och skolan handlar på ICA.
Turistinformationen pengarna.
Ica planen. En park skulle kunna vara ett trevligt inslag. Asfaltering kring macken är på
gång. Styrelsen ska diskutera utformningen om det ska vara en stuga där.
Gemensamma turistsatsningar diskuterades.
Vid försäljng av materiel ska mail utgå till styrelsemedlemmarna.
Gruset vid planen och planken är sålda.
§7. Bastun bryggan är ilagd. Bastun var städad vid tillsyn. Lokalen ska städas.
§8. Välkommen till byn kasse till nyinflyttade. Roger undersöker.
Stormöte ang. HVB hemmet på Loosveckan kollas upp.
Utbildning på hjärtstartaren undersöks av Lars lämpligt att ha under juli.
Ordför. Mailar styrelsen om vad som ska stå i Loos lappen.

Loos Bygderåd
§9. Nästa möte. 5 sept. 2016. Kl: 18,30
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