Protokoll fört vid styrelsemöte med Loos bygderåd 2012 05 10
Närvarande:
Jenny, Ivan, Sigrid, Lennart, Conny, Robin, Roger, Lovisa, och Christer

1. Mötets öppnande
Jenny öppnade mötet med att hälsa de närvarande välkomna till vårt nyöppnade kontor på
hembygdsgården.
2. Val av justerare
Till justerare utsågs Lennart
3. Ekonomisk rapport
Lennart redogjorde för det ekonomiska läget. Som vanligt inte speciellt ljust.
3900 kr på kontot, 2100 i kassan, men då återstår kostnader för Leaderprojektet.
4. Nya sätt att öka våra intäkter
Vi har tegel till försäljning. Vi ska också försöka att hitta sponsorer, ev tryck och försäljning
av tröjor. Robin och Lennart är den som ska titta lite extra på detta. Kallas den kreativa
ekonomigruppen.
5. Avslut Leader projektet
Lennart och Jenny gör redovisning av detta. Jenny tar upp frågan med Hembygdsförening om
avtal om lokalen.
En rundfrågning om Christer W arbete. Bara nöjda kommentarer. Ett förslag finns att Christer
skulle ha öppet en kväll i veckan. Jenny tar det med Christer W.
6. Träff med kommunal råd i gruvan
Jenny hade avtalat med Roland Bäckman och oppositionsrådet. Denne tackade nej. Upptagen
på annat håll. Mötet med Rolan går av stapeln den 12/5 kl 18 00 i gruvan.
7. Loosveckan
Sigrid har fastställt programmet. Allt klart. Vi behöver bara se över marknadsföringen.
8. Hur få bättre kontakter med Loos föreningar.
Beslutades att inbjuda alla föreningar till ett möte med temat vindkraftspengarna, efter
sommaren.
9. Vindkraften
Roger rapporterade från studiebesök på Jäderåsen, mycket lyckat och informativt.
Nästa möte i Vindkraftsgruppen äger rum den 22/5 i Los. Innan dess ska vi ha ett lokalt möte
den 20/5.
10. Möte ungdomsgruppen
Finns möjlighet för ungdomarna att få en egen lokal. Hannes och Lovisa tar tag i detta.

11. Hemsidan
Fungerar bra men kan bli bättre. Robin har gjort ett bra jobb, och undersöker nu möjligheten
till en ny domän. Han återkommer med frågan om kostnader för detta.
12. Uppföljning Hållbar utveckling i glesbygd.
Ett möte om detta kommer att hållas i Leksand den 16/5. De som kan och vill bör besöka detta
möte.
13. Städdag i Loos
Den 7/7 ska vi försöka anordna en städdag med efterföljande grillning. Jenny ser till att det
kommer in i Looslappen.
14. Bygglov, timmerstuga med turistinformation.
Byggnation ska göras genom två studiecirklar med handledare. Jenny tar denna fråga med
kommunenh .
15. Turistgruppen
Gruppen har nu lagt fram ett förslag som vi kommer att presentera på ett stormöte för Los i
augusti. Datum och plats meddelas senare.
16. Nästa möte
Bygderådets nästa möte äger rum den 6/6, efter firandet av nationaldagen på hembygdsgården.
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