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Medverkande. Susanne Wall, Jonas Byh ,Jessica Larsson, Helena Segerström ,Mats Danielsson , Daniel Ulff &

Caroline Goldstein

 Konstituerat en ny styrelse då det behövdes efterträdare för vice ordf. och

sekreterare. Uppdelningen blev följande

Susanne Wal ordförande , Mats Danielsson vice ordförande , Helena Segerström

kassör & Caroline Goldstein sekreterare.

 En fråga har inkommit till gruppen ang. Bygdekontoret vara eller inte en avknoppning

till Utvecklingsgruppen . För och nackdelar övervägs under lång tid och utan att

kunna komma fram till något beslut flyttar frågan med även till nästa möte.

 En annan fråga som ställts är om vi inte skulle kunna hjälpa till att bilda en

styrelse för ”Långseruds utveckling & trivselfond ek. Förening” . Då inte gruppen

har all information så ska Susanne prata mer med Leif Peterson om hur han tänkt

sig. Daniel erbjuder sig att sitta i en ev. grupp för skapande utav en

interimsstyrelse.

 Det ska hållas Byalagsmöte i Lönnskogs Folkets Hus 19/4 och utvecklingsgruppen

representeras utav Agneta Bäckström och Helena Segerström

 Planeringen för ”By bus med Kjell” fortsätter. Kommunen har bekräftat att de

betalar bussen för rundturen. Agneta har även pratat med Lotta på Ester´s om att

ha 11-kaffet där, vilket fult möjligt. Även priserna för bussturen avhandlas och

gruppen samstämmer om följande priser för utomstående

100:- person , skolbarn 6-13år 50:- & 0-6 0:- . Sista anmälningsdagen för

bussturen är bekräftad till 26/5. Info om turen finns på hemsidan och i affären.

Helena får bussturen med sig så hon kan prata med Kjell om den och höra hans

idéer . Jonas ska kolla om det finns möjlighet för brödförsäljning utav

hembygdsföreningen .

Det kommer upp ett förslag om att ta en lite sponsorpeng för de företag som vill

lägga ner reklam i den införskaffade ”goodiebagen”

 Fortsätter planering för Nationaldagen … Den traditionella tipspromenaden ska i

år bestå utav 6st olika holkar med skinn/päls + 6st frågor med temat djur & natur.

Jessica ordnar med holkar så får vi andra slå våra kloka huvuden ihop till

resterande.

 Tårtuppdatering- Caroline ska fixa tårta till Jennie Vestlund Ljungmon & Sofie

Kareliusson Kvarnbacka. Helena & Agneta ordnar till Eva Johansson Falla.

Inga övriga frågor tillkommer & mötet avslutas. Nästa möte är 8/5




