Hållnäs Sockenråd
Styrelsemöte

2018-08-19 i Gudinge hamn
Närvarande: Åsa Norling, Linda Wickström, Lasse Larsson, Gert
Evaldsson, Per-Gunnar Wahlgren
1. Mötet öppnades av ordförande Åsa Norling.
2. Dagordningen godkändes.
3. Till justerare valdes Gert Evaldsson och Linda W valdes att föra att
göra/ansvarig anteckningar som bifogas ordinarie protokoll (bil.1).

4. Kort genomgång av föregående protokoll. Kvarstående punkter behandlas
under egna punkter på dagordningen.

5. Rapport från på tur i Hållnäs
Se bilaga från Annetts sammanställning (bil.2)
6. Per-Erik K minneslotteri
Alla formalia är på plats och flygblad delades ut till på turgänget som får
vara med och sälja dessa Swishlotter. Information läggs ut på hemsidan
med regelverk, vinstplan osv. Lotter kan säljas fram till den 9/9.
7. Utvärdering av det lokalpolitiska mötet
Styrelsen anser att mötet var lyckat och även om vi hade hoppats på fler
än de 40-talet åhörare så var det ändå en bra numerär, en varm
sommarkväll. Svenny återkommer med en sammanställning samt att visst
filmmaterial länkas på hemsidan.
Det gavs väl inga stora nyheter eller löften men styrelsen tackar de
medverkande för att de deltog.
8. Hållnäs marknad
Sockenrådets uppgifter på marknaden är att i första hand göra rådet mer
känt, vilka vi är, vad vi jobbar för, fånga upp frågor osv. Vi tar med
informationsblad och intresselistor. Vi ska även saluföra PEK
minneslotteriet samt informera om läget i bredbandsfrågan. Åsa och
Linda tar första passet 11,00-12,30, Lasse och Roine eller Svenny 12,3014,00 samt 14,00-15,30 Lars Peter och P-G
9. Valdagsaktivitet
Vallokal är inte Gröna Lund, som det brukar vara. Skolan i Edvalla är
vallokal för dessa val. P-G kollar med kommunen hur vida vi kan stå inne i
skolan eller ute, i direkt anslutning till ingången. Preliminärt så bemannar
vi från kl. 10-16 för att fortsätta arbetet från marknaden dvs. trumma ut
vilka vi är, fånga upp frågor och synpunkter, sälja PEK minneslotter samt
informera om bredbandsfrågan.

10-12 Linda och P-G, 12-14 Åsa och Elin, 14-16 Lasse m.fl.
Vi lånar tält och stor kaffebryggare så att vi kan få detta till en mötesplats
där väljarna kan stanna upp en stund för att träffas, diskutera aktuella och
framtida frågor.
Lasse kollar om brandvärnet vill visa upp sig och försöka sig på
rekrytering till brandvärnet.
10. Ekonomi
I dagsläget finns 18129 kr i kassan. Vi väntar in pengar från På tur
lotteriet (20000 kr) samt de frivilliga bidrag som emotses från på tur
utställarna samt överenskommet bidrag från Upplandsstiftelsen.
Alla större poster för på tur är betalda.
11. Övriga frågor
• Nästa styrelsemöte: söndagen den 30/9 kl. 14,00 i Gröna Lund då vi
koncentrerar oss på kommande aktivitet för projekt Hållnäs framtid.
Petra Kessler bjuds in för att informera och inspirera.
• Hemsidan: öppningsbild ändras med årstider och aktuella evenemang.
Protokoll läggs ut enl. tidigare beslut.
• Hållnäs brandvärn: Vi beslöt att uppmärksamma deras viktiga arbete
och hjälpa till där vi kan med informationsspridning. De bjuds in att
delta med oss på valdagsaktivitet vid skolan bl.a.
• Bredband. Div. möten med bredbandsgruppen, bredbandsleverantörer
samt kommunens bredbandssamordnare planeras. Särskilt dokument
om detta skickas ut separat samt att valda delar läggs ut på hemsidan.
_________________________________

__________________________________

Lasse Larsson, Sekr.

Gert Evaldsson, justerare

__________________________________
Åsa Norling, ordf.

