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1. Mötets öppnande
Juha hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna.

3. Hemsida
Ted har snickrat på en hemsida för föreningen. Syftet är att kunna nå ut till fler och därmed
öka uthyrningen. PÅ hemsidan kommer vi att kunna presentera styrelsen och lokalerna samt
lägga upp en evenemangskalender mm. Ted skickar ut ett förslag till styrelsen.

4. Offerter vindsisolering
Ted har kontaktat Norrlands Fiberisolering och Y-länd Miljöisolering för offert på att isolera
vinden med lösull. De har fått Andrés telefonnummer för att kunna kontakta honom i
samband med ett förberedande besök.

5. Bakluckeloppis
Juha presenterade ett förslag angående bakluckeloppis på Rudegården. Mötet ställde sig
positiv till förslaget. Juha kommer att skriva ihop ett förslag till informationsblad och maila ut
till övriga i styrelsen. Intresserade ska anmäla sig till Juha (han kommer att fungera som
”loppisgeneral”), men fler behöver engageras för att det ska gå genomföra. Juha kollar
medlemsmatrikeln som ska finnas hos Torkel. Det vore bra att få fler medlemmar engagerade
så att inte allt ska ligga på styrelsen. Förslag till första datum blir 6/6.

6. Bidragsansökan
Ansökan om kommunalt driftsbidrag skickades in via mail 29/4. Kommunen har bekräftat att
de mottagit ansökan. Annalena berättade även om ett investeringsbidrag som kan sökas från
kommunen för energibesparande åtgärder. Detta kan vi söka för att bekosta den planerade
vindsisoleringen.

7. Vårstädning
Mötet avslutades med en rundvandring för att inventera underhållsbehovet. Följande behov
togs upp:

Handikappramp – målning

Trapp, huvudentré – puts

Vägg, norra sidan – fasadtvätt

Vindskivor runt om – målning

Hängränna, södra sidan – justering/tätning

Sittbänk, grillplats – reparation

Snickerier, grillplats – målning

Staket mot Vattjomsvägen – tvätt och målning

Grindstolpar – putsning, målning
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Nästa möte blir kombinerat med städdag: 19/6 på Rudegården

________________________________
Juha Kupari, Ordf.

______________________________
Annalena Norberg, Sekr.

Justeras ____________________________________
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