Loos Bygderåd
Protokoll Styrelsemöte möte 2014-01-02
Plats hos Canskogs
Närvarande:
Jenny Breslin, Lennart Canskog, Robin Lundqvist, Christer Runing, Sigrid Geijtenbekk.
§1 Mötets öppnande jenny öppnade mötet
§2 Sigrid valdes till justerare
§3 Jenny föredrog föregående protokoll som lades till handlingarna
§4 Sigrid rapporterade om den planerade Loos vintervecka. Arbetet fortgår och hon har kallat
föreningarna till ett nytt möte
§5 Följande möte planerades, Stormöten februari, 27 maj ämne skolan, 23september ämne
vindkraft, 18 november ämne lokal utveckling. Byggderådets årsmöte hålls den 4/3 Alla
möten börjar kl 18 30 och äger på skolan.
§7 Jenny föredrog en skrivelse om läkarmottagning. Den godkändes och går nu vidare.
§8 Jenny föredrog skrivelse om trafiksäkerheten. Även den godkändes och går nu vidare
§9 Turistgruppen kommer att träffas under februari. Christer sammankallar
§10 Beslutades att försöka sälja björnskinnet om det är ok med den som vi fått den av.
§11 Diskussion om hur vi ska göra för att få ut information. Uppdrag till hela styrelsen att
komma med idéer till nästa möte.
§12 Christer Wester ska gå igenom turistinformationen, och se vilka fonder vi kan söka. Han
blir kvar till sista juni.
§13 Robin undrade om inte kommun kunde borga för ett lån/kredit tills vi erhåller fondpengar
till Turistinformationen.
Lokal ekonomi förslag på tema till stormöte, vi avvaktar länstyrelsen ska tillsätta ny
projektansvarig.
Hjärtstartare Sofi på Bengtssons Grill föreslår att vi ska samla till en Defilbriator.
Vi undersöker vad en sådan kostar.
§14 Rapporter:
Fakturan på mijöavgift tippning av massor är betald av Loos kop.

Ny turistkarta är på gång, Möte med OFBK är under samordning, Mötet med lokala politiker
om ambulansen och skolan rapporteras senare av Roger.
Det kom också upp om asylboende vilket vi ställer oss positiva till.
Leader projektet ej klart ännu Jenny avvaktar svar därom.
Jenny tecknar ett privat mobil abonnemang för att få ner kostnaden.
Jenny kollar vad som hände med det inbetalningskort som Robin gjorde och ska vara bilaga i
Looslappen.
Vi diskuterade möjligheten att skicka ut en folder till alla nyinflyttade i Loos, vad det skulle
kunna innehålla lokal utvecklingsplan, turistinfo etc. Christer W får jobba vidare på frågan.
Närljus julträff besöktes av Conny och Lisbeth som rapporterar senare.
Olika fonder kommer vi att söka ur bla. Regleringsfonden och arvsfonden CW tar tag i det.
Kommunen tittar på de bygderåd som aktiva för att kunna ge bidrag till.
§15 Ekonomin är följande 6750 :- fordran på 1600:- av skytteför, och hembygdsför som inte
bet. sina fakturor på tippningen ännu.
Revisorsfrågan måste lösas omgående, alt. Måste vi köpa tjänsten.
§16. Nästa möte kallar Jenny till under v.9 som ska hållas inför årsmötet, som är 4 mars 18,30
i skolan
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