
Protokoll från Styrelsemöte i Örvikens FolketsHus Förening. org nr 794700-2965

Plats/Tid         Örvikens Folkets Hus Onsdag 28 April 2021 kl. 17:30

Närvarande:   Hans Boman, Hans Nyström, Erik Wikström, Leif Wikström, Lars-Anders
Burman, Kalle Pettersson

Agenda:

1. Ordf öppnade mötet med att hälsa alla välkomna.

2. Dagordningen fastställdes

3. Föregående protokoll gicks genom, ok

4. Upprustnings-Bidragsansökan har gått genom på Kommunen, vi väntar nu på
Boverkets svar, jag har kontaktat Boverket för att höra om vi kan starta
arbetet, som vi fått offerter på. Men de kan inte lova det, om inte Synnerliga
skäl finns, vilket inte pandemi och inga intäkter är. Svar från Boverket kommer
april-maj.

5. Det vi kan göra är en ny ansökan om bidrag för Ny Ytterdörr och målningen av
Uthuset, blir 30% bidrag från kommunen, OK från styrelsen

6. Vi försöker göra delar av målningen själva, vi bör klara av långsidorna, slutet
av maj.

7. Vi beslutade att försöka genomföra Årsmötet slutet av maj (Söndag 30 maj)
Infoblad där vi skriver att på årsmötet ska vi ta beslut om årsavgift även iår,
och berätta vad medlemmarna får för denna årsavgift, och höra deras tankar
om detta.
Informationen vad medlemmarna får för medlemsavgiften/årsavgiften bör
också sitta på Folkans anslagstavla. Kallelsen till årsmötet ska också stå på
Infobladet.

8. Övrigt:
* Byaföreningen tycker att FolketsHus och Parkers bidrag till
Ungdomsverksamhetsutveckling, ser bra ut, vi försöker mha Bya kanske
skapa en Ungdomsgård på FH, vad behöver en "ungdomsledare/ansvarig" ha
för utbildning?
* Bya vill också att vi delar på 10-kronan till Feriepraktikanterna, när dom
hjälper oss så mycket, vilket blev godkänt från styrelsen
* Begär in en offert på Solceller på taket på FH från SkeKraft, frågade Hans A.
och Hans B kollar med SkeKraft om offert.

.
9.  Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet

Mötesordförande
Hans Boman


