
 
 
 

Styrelsemöte 2 december 2020 

§1 P-A Malmgren ordförande öppnade detta Utomhusstyrelsemöte utanför Kjollan. 

§2 Föregående protokoll från vårt teams -möte. 

§3 Genomgång av uppdateringar av texter och bilder på både hemsidan och Facebooksidan.  

§4 Avrapportering Bank / kassa. Finn Brykt (tidigare ordförande) gör årsbokslutet för 2020. Det tackar 

styrelsen för.  

§5 Överflyttning av domän till nuvarande styrelse behöver göras samt betala fakturan för domänen 

så vi inte förlorar ägandet av domänen. 

§6 PA ombesörjer varsin Julgrupp till Ulf Alfredsson och Else Ekblom för deras medverkan till 

hemsidan. Finns det fler som vill dela med sig av minnen från Havsbaden förr i tiden?  

§7 Vi vill gärna arrangera en AW framöver. Förslagsvis under mars månad. Vi får återkomma när 

rådande pandemi lugnat sig.  

§8 Några förslag på kommande tänkta aktiviteter: 

 Städdag på stranden 

 Badrock 

 Klä midsommarstången & Midsommarfirande 

 AW höst & vår 

 Vi tar gärna in andra förslag från medlemmar. Kommunikation sker från vår Facebook sida. 

§9 Nu har kommunen rivit stugan på Idavallen, stugan riven och tyvärr är elanslutningen genom det 

borta. 

§10 Finn har en laptop som tillhör föreningen. Vi ska senare lägga över all information från datorn på 

ett USB för att säkra innehållet. 

§11 Cecilia kommer att vara med på Paralelltrapetsens samfällighetsförenings årsstämma den 15/12. 

Hon kommer kort att informera om föreningen om mötet tillåter det.  

§12 Förslag på att ha medlemsavgift kalenderår. 

§13 Adressändring ska göras till PA´s postbox. 

§14 Hur ser det ut med Grannsamverkan för närvarande?  Vi undersöker saken med Jim Brithén. 

§15 Boende i området som har olika typer av aktiviteter, ex yoga, Galleri, mm uppmanas att dela det 

på vår FB sida. 

§16 Cathrine kikar på textförslag till brevlådeutskick gällande medlemsregistrering. Vi vill gärna ha 

fler medlemmar och vill ev kunna kommunicera även genom e post. 

§17 Aktuellt medlemsantal är ca 150. Vi skulle gärna bli fler. 

§18 Nästa möte är hos Louise den 11 januari 
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