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Protokoll fört vid styrelsemöte för Hvens Byalag 2 juli 2019

Datum:
Tid:
Närvarande:

1.

Tisdagen den 2 juli 2019
18:15
Inger Palmstierna, Lina Örtman, Sten-Åke Persson,
Oscar Burkvist, Viktor Silfverhjelm Hultqvist
Adjungerad: Andreas Johansson

Mötets öppnas

2. Val av justeringsman
Sten-Åke väljs till att justera dagens protokoll.
3.

Val av sekreterare
Viktor väljs till sekreterare.

4.

Dagordningen godkännes

5.

Förra mötet
Förra mötet hölls 31 mars. Protokollet för detta möte justeras.

6.

Ekonomi
Saldot är 16 374 kr på Nordea och 3 485 kr på Ekobanken.
Styrelsen beslutar att webbhotellet FS Data sägs upp inför kommande period för att
föreningen sedan ska kunna byta till en motsvarande men billigare tjänst.

7.

Pågåendeärende
Angående träff med Länssty relsen får detta awakta till efter semestrarna.

8.

Inkomna ärenden
Inga inkomna ärenden.

9.

Lokal energiproduktion
Byalaget har dragit tillbaka sin ansökan till Clean Energy For European Islands p.g.a. av de
krav de ställe fö r att ansökan skulle gå vidare.

10. Ventrafiken
Ventrafiken har fr ån kommunen blivit ålagda att genomföra en vintertaxa för
besökarbiljetter . Möte med Linus är bokat till fredag på Hven för att diskutera dessa taxor .
Styrelsens för slag fö r vintertaxa är halva priset på enkelbiljett oktober - mars. Styrelsen
diskuterar förhand li ngsläget gentemot Ventrafiken.
11. Etablering av hyresrätter på Ven
Arbetsgruppen består av Oscar, Gustav och Ulf Olsson. Arbetet fortlöper under framgångsri ka
former.
12. Skolan
Styrelsen diskuterar byalagets strategi framgent för att dri va på skolfrågan.
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13 . övriga frågor
Röstånga kommer på besök till Hven 5 oktober. De är intresserade att besöka entreprenörer
på Hven och höra erfarenheter från oss i föreningen.
Styrelsen bör undersöka om vi ska ta fram ändamålsenliga profilprodukter för föreningen.
Styrelsen diskuterar alternativ för verktyg gällande medlemsmatrikel.
Artikel om Lokal förvaltning publiceras i Svenska Dagbladet i augusti.

14. Nästa möte
Nästa möte blir 6 augusti.

Prot okollfört av Vikto r Silfv erhjelm Hultqvist
Signerat o~h j usterat

c~&v~

Sten-Åke Persson
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