
Protokoll fört vid Vännfors byaförenings styrelsemöte
2012-04-16
Närvarande: Johanna Palm, Elisabeth Skoog, Cecilia Önnehall, Nicklas Strandberg, Lars Gunnar 
Helgesson

Skyltar
Niklas visar förslag på skyltar till rodden och båtarna. Vi låter trycka upp på självhäftande film och 
klistar upp dem på skivor. Strandflaggor kan ordnas via samma tryckeri. Små flaggor till båtarna får 
vi lösa på annat sätt. Lars-Gunnar kollar vem som kan trycka flaggor till båtarna. 

Gräsklipparen
Gräsklipparen får stå kvar i sommar. De som klipper med egen klippare får 200 kr per gång. 

Båtus
Vi får bygga vid sågen om vi vill. Ett båthus byggs i anslutning till sågen om det är praktiskt 
möjligt. Detta görs senare i sommar eller  i höst. Tills dess förvaras båtarna provisoriskt. 
Information ges i byabladet. Vi behöver frivillig arbetskraft och bidrag med virke. 

Kick-off för båtarna
Lördag 26 maj roddstadion kl 11.00-14.00. Möjlighet att provro en båt. Lagen får ro. Grillning 
hamburgare och korv. Bjuda in båtbyggare Tomas Distler att berätta om båtarna. 

Medlemsavgift
Information om medlemsavgiften ska ges i byabladet och på hemsidan, påminnelse i höst. 
Möjlighet att betala vid kick-off. 

Rodden
Johanna har kollat med Mikes blue groove om de vill spela. De kostar 5 000 kr. Vi försöker få 
sponsring för detta från företag. Johanna preliminärbokar bandet och hör med dem om hur vi löser 
scen och ljudanläggning, om de har egen lösning eller förslag på hur vi kan göra det. 

Hemsida 
Styrelsen beslutar att det inte ska finnas någon kommentarsfunktion eftersom vi inte har möjlighet 
att hålla koll på om det kommer olämpliga kommentarer. Istället lägger vi in mailadresser till 
föreningarna. 
En ”På gång” flik ska finnas. Där ska markeras det som är närmast i tid. Vännforsrodden ska ha 
egen sida. 
Kontaktuppgifter ska finnas.  
Johanna, Elisabeth och Lars-Gunnar ska kunna redigera

Byabladet 
Elisabeth gör framsida och skriver om hemsidan, Johanna skriver om gräsklipparen och gör en 
ledare. Nicklas skriver ut på jobbet. 

Nästa möte
7 maj kl 20.00. Hos Nicklas. 

Johanna Palm Elisabeth Skoog
ordförande sekreterare


