Loos Byaråd
Styrelsemöte den 25 April 18,30 2017 Byarådet
Närvarande: Lennart Canskog, Lars Engström, Karina Wexell, Sigrid Mijts, Pia
Enocson, Ingrid Fredlund, Elsie Svensson, Daniel Wallberg, Vanja Isaksson.
Ronnie Thörnberg. Roger Persson.

§1. Ordf. öppnar mötet.
§2. Val av sekreterare Lennart och justerare valdes Lars.
§3 Godkännande av dagordning.
§4 Genomgång av föregående protokoll.
önskvärt är att alla läser igenom föregående protokoll inför mötet, så kan ordf. ställa
frågan om några funderingar eller tillägg finns.
§ 5 Information från förstudie till intraprenaden Pia och Vanja var på mötet och
redogjorde för det.
Barbro Kaiser kommer att ha Föreningsträffar i Byalokalen 30-31/5.
§6 Information från kassör. Det finns fyra konton i dag, reduceras till två konton.
Dragspelsklubben upplöses och skänker sitt tillgodohavande till Byarådet för
ungdomsverksamhet.
§7 Information från bioklubben. Roger berättade hur klubben startade.
Vilka investeringar som gjorts. Ny duk har införskaffats och biovisningarna sker på
Biblioteket numera.
§8 Information från förädlingmakapären. X-ing möte inställt
§9 Bidragsansökningar och svar för Loos Bioklubb, Loos veckan, Loos spelmansträff.
§10. Hälsinge/Finnmarksleden- vem gör vad när och hur. Roger förklarade villkoren i
ansökan och Pia tar kontakt med Niklas för info samt informerar "Vandringsgruppen".
Enligt Niklas så -"har projektet har fått OK från länsstyrelsen men det formella
beslutet har inte kommit ännu".
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§11. Fiber till byn, det saknas 30 personer för att nå 75%.
Roger talar med Greger om hur vi ska gå vidare, info på stormötet.
samt info om "läget" i Looslappen/Finnmarksbladet.
§12. Adressändring gjord till Los Kyrkbyväg 94 Ny brevlåda uppsatt.
§13. Arbetet med stadgarna är påbörjat. Pia ,Conny och Lennart jobbar vidare.
§14. Har vi någon ny utkörare av Looslappen/Finnmarksbladet.
Ronnie, Daniel och Ingrid kan köra. Jenny tar nr 2.
§15.Stormöte i 11 juni 14,00 i skolan.
Bemanningsbilen, Fiber. Vi sparar Förstudien, hela Sverige ska
leva och Biosfären till i höst.
§16. Övriga frågor. Vi skickar en minnesgåva till Lisbeths begravning
Diabetesfonden.
Affischer till Loosveckan A3 blir i svartvitt och Pia kopierar.
Vi kontaktar Ljusdalsposten för reportage om Lossveckan.
§17. Nästa möte 9/5 18,30
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