
Protokoll fört vid Vännfors byaförenings styrelsemöte

2012-03-19
Närvarande: Johanna Palm, Elisabeth Skoog, Cecilia Önnehall, Nicklas Strandberg

1. Kommande händelser
Vi har fått en inbjudan/utmaning från Selets byaförening som utmanar byaföreningarna i 
Vännfors och Spöland att ordna sommarkafé en vecka var under sommaren. Johanna har  frågat 
Barbro som tar på sig att samordna. Ev inkomst går till respektive by. 
Vi antar utmaningen. 

Inibyn-skylten: Johanna har ansökt hos Trafikverket om att sätta upp en skylt ”Inibyn”. Ansökan 
har blivit godkänd. Denna kommer att sättas upp inom kort. 

2. Vännforsrodden
Styrelsen diskuterar skyltar och reklam på båtarna. Skylt på området med sponsorernas logotyp 
och reklam för sponsorerna på båtarna ska ordnas. Nicklas kollar med tryckeri hur skyltar och 
reklam kan se ut och kostnad. Nicklas kollar också om kostnad för flaggor som visar 
sponsorernas logotyp. Johanna kontaktar sponsorerna och ber dem skicka logotyper som kan 
tryckas. Johanna kollar med media om de är intresserade av att göra reportage om båtarna. 
Annonsering ska göras i VK och VF. Elisabeth kollar med kommunen hur det ser ut med 
infartsskyltarna vid Vännäsvägen och annonsering till midsommar. 

3. Hemsida
Elisabeth kollar vilka webbadresser som är lediga, kollar webbhotell samt jämför pris. Martin 
och Elisabeth kollar hur hemsidan kan se ut och tar fram ett förslag. Bildgalleri och kontaktmejl 
bör finnas. Rodden och naturreservatet bör ha egen flik. Alla föreningar ska ha varsin flik, ca 6 st. 
Alla föreningar får bekosta en mindre del av kostnaden för hemsidan. 

4. Kick off
Vi funderar till nästa möte vad vi kan ha för aktiviteter vid Kick-offen. Byabladet bör skickas ut 
tidigare än vanligt, för att hinna ut innan kick-offen. Det bör gå ut i början på maj. Elisabeth 
kollar vad det kostar att skriva ut/kopiera 110 ex hos kommunen. Nicklas skriver om 
Vännforsrodden. 

5. Arbetsdag inför rodden
Tid för arbetsdag bestäms till den 17 juni, samling kl. 09.30. 

6. Nästa möte. 
16 april kl 20.00 hemma hos Elisabeth, Vännfors 141.
Därefter preliminärt 26 april 20.00. 

Johanna Palm Elisabeth Skoog
ordförande sekreterare


