Styrelsemöte Väse Framtid 2016-08-07
Närvarande: Fredrik Jansson, Claes Maalsnes, Jim Öhman, Emma
Olsson, Agneta Stenberg, samt Jan Ståhl.

1. Mötet öppnas samt dagordningens genomgång.
2. Justeringspersoner: Agneta Stenberg och Emma Olsson
3. Mötessekreterare: Jim Öhman
4. Ekonomi och medlemsstatus
 Johanna har växlat in ”gamla sedlar”
 Johanna kollar upp ett bra bokföringsprogram som hon kan
använda sig av. Hon kollar också upp möjligheten att öppna
ett nytt konto där alla transaktioner runt aktivitetsparken
sker.
 Medlemsstatus: 109 st. hushåll, 4 st. företag och 3 st.
föreningar. Facebookföljare är uppe i 545 st.
 Ca 80000 kronor på banken samt 11467 kronor i kassan.
 Arrendeavtalet med Svante Ingmarsson ska ordnas under
augusti månad.
 Fredrik kollar med Gunnar Hellerström om det finns pengar
kvar att söka.

5. Projekt – följande punkter diskuterades under styrelsemötet
 Allmänna arvsfonden vill att vi redovisar vårt
aktivitetsparksprojekt. De håller dock på med en
uppdatering med sin hemsida så vi får hålla koll på när det är
dags att börja ”skriva in”.
 Ian har varit och visat hur en kommande ”downhillbana”
skulle kunna se ut uppe vid Vattentorn- Skidstuga. En offert
är inlämnad och den ligger på ca 400000 kr totalt för
bygget.
 På arvsfondens introduktionsdag så är det bra om styrelsen
kommer på frågor som kan ”tas upp”. Ett extramöte
(arbetsgruppen) för detta är satt till tisdag 23/8 kl.17.00
hos Fredrik. Blir det ändring/flyttning meddelas detta via
sms.
 Fredrik skickar redovisning till Karlstad Kommun angående
landsbygdsstöd – pulkabacke. För övrigt så är pulkabackens
slutredovisning gjord.
 Jan kontaktar Anders Holmqvist och bokar ett möte med
honom.
 Fredrik kontaktar ”Tåg i tid” för att höra hur de kan stötta
aktivitetsparksprojektet.
 Agneta uppdaterade oss om seniorboendet. De olika
”byalagen” i arbetsgruppen håller på att bilda opinion för att

driva på frågan så att politikerna ”kommer till skott”. Ett
”öppet brev” är skrivet och ska skickas till olika folkvalda
politiker samt olika nyhetstidningar.

6. Nästa ordinarie möte: 28/8 kl.17.00 på Granberga

Vid datorn
__________________
Jim Öhman

Justeras
_________________
Agneta Stenberg

__________________
Emma Olsson

