Styrelsemöte Väse Framtid 2016-10-30
Närvarande: Fredrik Jansson, Jim Öhman, Emma Olsson, Agneta
Stenberg, Claes Maalsnes och Jan Ståhl.

1. Mötet öppnas samt dagordningens genomgång.
2. Justeringspersoner: Agneta Stenberg och Emma Olsson
3. Mötessekreterare: Jim Öhman
4. Ekonomi och medlemsstatus
 (Johanna uppdaterar den här punkten och skriver in det i
protokollet)
 På mötet bestämdes att alla i arbetsgrupp – aktivitetspark
har mandat att besluta om ekonomiska beslut men inga
affärer får ske muntligt, samt att följande rutin ska följas:
- 1. Beställaren ska granska fakturan så att allt stämmer
t.ex. mängd och pris.
- 2. När den är granskad så skickas den vidare till
ordförande som kollar och skickar den vidare till kassören.
- 3. Kassören betalar och bokför fakturan på rätt ställe.

 Jan kollar upp vilka krav som Värmlands idrottsförbund har
på återkoppling och bokföring omkring de pengar som vi
beviljats till aktivitetsparken.
 Projektet har fått 9000 kronor av Väse loppisgrupp –
fantastiskt bra och ett stort tack!
 En skrivare till Väse Framtid är inhandlad.

5. Projekt – följande punkter diskuterades under styrelsemötet
 Kultur och fritidsnämnden har haft möte på fritidsgården
och ”tongångarna” var positiva. Skötsel, underhåll och drift
diskuterades. Även väg och belysning var uppe på agendan.
 Workshop – skatepark som genomfördes på fritidsgården
hade tyvärr lite dålig uppslutning. De som var där fick dock
en del gjort. Janne kontaktar Per och skateparken i Karlstad
för idéer hur man kan ”trigga igång” skateintresset ännu
mera. Kanske ska vi göra en resa in till Karlstads nya
inomhusskatepark. Fredrik kollar vad en eventuell
busskostnad kan bli.
 Fredrik skickar ut minnesanteckningar från
skateworkshopen.
 Agneta och arbetsgrupp seniorboende har svarat på
politikernas respons från senaste brevet. Arbetsgruppen har
i sin skrivelse valt att ha en ”positiv grundsyn”. Agneta
ordnar med Marcus så att brevet läggs ut på hemsidan.

 Vi borde bli bättre på att lägga ut bilder på vad vi gör.
Frågan diskuteras vidare nästa gång.

6. Nästa ordinarie möte: 20/11 kl.17.00 på Granberga

Vid datorn
__________________
Jim Öhman

Justeras
_________________
Agneta Stenberg

__________________
Emma Olsson

