Föreningen Stora Hälsingegårdars Väg
Styrelseprotokoll 2016-06-09 Tid: 18.30-20.00 Plats: Edsbyns museum
Närvarande: Elisabeth Eriksson ordf, Mona Rosenqvist sekr, Nilserik Falk justerare, Patrik
Uhras. Gun-Marie Swessar deltog tom punkt 5.
§1. Ordförande Elisabeth öppnade vårt möte.
§2. Dagordningen fastställdes.
§3. Att justera kvällens protokoll valdes Nilserik Falk.
§4. Förra protokollet. Elisabeth läste detta. Mona skickade 11 påminnelser om avgiften, varav
3 betalade. Det är 36 stycken som betalat tidigare. Protokollet lades sedan till handlingarna.
§5. Hälsingegårdsdagarna 28-29/5, rapport och utvärdering. Ol-Anders hade en
helsidesannons i Bollnäs Nytt, därför annonserade inte vi. Samarbete vore önskvärt, så att inte
pengar och tid slösas i onödan. Ett blad gjordes som fanns på några ställen att hämta, samt
lades på hemsidan som pdf-fil.
§6. Informationsmaterial inför sommaren. Elisabeth och Gudrun kollar med våra medlemmar
via mejl, om de har våra broschyrer samt var de kan hämtas.
§7. Hälsingegårdsstafetten 6-7/8. Gudrun har gjort ett blad med de öppna gårdarna dessa
dagar. Det finns också på webben. Ingen har hört något från stafettens organisation ännu i år.
§8. Val av kassör och därtill hörande beslut. Margareta Englund entledigas från kassörsskapet
from 7/6 2016. Mikael Nilsson vill inte bli kassör. Efter förfrågan av Elisabeth, tar Edsbyns
museums Lars-Göran Ståhl 630207-7554 och Torbjörn Lang 400823-7739 över denna syssla.
De äger rätt, att var för sig, teckna bankgirokonto, kvittera ut medel och handlingar samt att
sända och godkänna betalningsfiler.
Som firmatecknare valdes Elisabeth och Nilserik Falk, var för sig.
§9. Övriga frågor. Funderingar kring fortbildning. Workshop vecka 42-43 med olika aktörer.
Ev göra det i cirkelform. Nisse ordnar. På ett senare möte kollar vi vilka vi inbjuder som har
aktiva öppna gårdar.
§10. Nästa möte den 25/8 kl 18.30 på Edsbyns museum.
§11. Ordförande Elisabeth avslutade kvällens möte.
Vid protokollet
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