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1.

Godkännande av dagordning.

2.

Genomgång av förra mötets protokoll.

3.

ÅTGÄRDSPUNKTER
• Elektrikerjobb. En offert från Örjan Nilsson Elinstallationer har
inkommit, som uppgår till 7375 kr. för diverse nödvändiga el-arbeten.
Styrelsen beslutar att anta offerten och Anders Berglund kontaktar
firman för att få igång arbetet så fort som möjligt.
• Diskmaskinsfrågan. Den begagnade storköksmodell som Folkets Hus
har lagt ett bud på tycks ha fått en annan adress. Styrelsen beslutar därför
att nöja sig med en vanlig hushållsdiskmaskin, dock en variant med så
snabbt diskprogram som möjligt. Anders Boström fortsätter att forska.
• Bordtennisbord. Anders Berglund har lusläst Stigas utbud av
pingisbord och konstaterade att vi bör få tag i ett vettigt bord för 2000 –
3000 kr. Anders återkommer med info.
• Utemöbler. Lasse fann ett relativt klent utbud av möbler av
”rastplatstyp”. Ett par objekt hittades och priset varierar från 2000 –
5000 kr. Lasse letar vidare och kollar även lösvirkespriser.

4.

EKONOMI
Eftersom halva året har gått så presenterade Bosse resultatrapport och
balansrapport och redogjorde för dessa.

5.

ÖVRIGA FRÅGOR
• En fråga har inkommit från barnverksamheten om det finns några
pengar budgeterade för verksamheten. Det finns ca 5000 kr budgeterat
till inköp av möbler. Styrelsen tycker att verksamheten ska betala en
viss hyra och på så vis lättare kunna ställa krav och förenkla när inköp
behövs, samt att det redovisas en verksamhet som gör det lättare att
motivera bidrag. Styrelse beslutade att bjuda in någon från
verksamheten till nästa styrelsemöte och därmed diskutera det hela.
• Posten till Folkets Hus kommer till flera olika adresser, styrelsen
diskuterade vem det ska adresseras till. Ett förslag var att sätta upp en
särskild postlåda till Folkets Hus. Fortsättning följer.
• Det börjar bli svårt att hitta folk som anordnar pubkvällar, kanske är det
pub för ofta, kanske ska vi hitta på något extra t.ex. anlita trubadur.

6.

Nästa möte TISDAGEN 5/8 2008 kl. 19.00
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Sekreterare

