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Bertas Camping – Sista året i kontraktet. Avtalet går ut i
slutet av Augusti i år och behöver omförhandlas om vi vill
fortsätta med aktiviteten. Förslag finns om att lämna över
ansvaret till Byahuset som är i stort behov av medel inför
renoveringen av huset.
Förslag gick ut på årsmötet om att lämna över ansvaret för
BC. Sofia skickar ut ett mail till föreningarna och ställer
frågan igen. Vi vill ha svar före Valborg.
Bidrag för SUO och marknadstält godkändes.
Pengarna är utbetalda till Hembygdsföreningen.
Den 2/4 med kommunen. Kommer att hållas i Mjöbäck kl.
18:30 Sigge och Roger åker. Anmälan sker till Emelie
Romland senast den 25/3
Förslag på en aktiviteteskalender som föreningarna själva
skriver och lämnar information om. Sofia har skickat ut
information till våra föreningar i Holsljunga.
Ska vi ha uppehåll ett år? Bengt och Stefan tillfrågas. Ev 8/6
I samband med marknaden finns förslag om att ordna en
oktoberfest.
Skolgruppen har möte den 28/2 i Mjöbäcks Skola kl. 18:30
ang nedläggningshotet av Holsljunga skola. Information ska
lämnas till föräldraföreningen och Inger L.
Sofia har fått info ifrån Inger L.
Tommy Fock (BUN) ska bjudas in för att få svara på frågor
som kom upp på mötet. Ang. skolplanen.
Kl.18.00
SUO Kommer. Sandra har haft kontakt med dem.
Frivilligarbetare – Vi vill ha in förslag ifrån byborna.
Vårtalare: Förslag diskuterades.
Kolla med Monika om användning av cafét under
evenemanget.
Sånghäften.
Lotteri – Skolan har ordnat tidigare årBlommor till: Vårtalare, Pris + motivering till årets
Frivilligarbetare
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Hemmetförening
Fixardag vid
Bertas Camping
Spegeln
Byapengansökan
Nästa möte

-

Högtalaranläggning
Konferencier
Utskick om Valborg
Ansöker hos Byalaget för bensin och dyl. 3.000:- vilket
beviljades.
Likt förra året samlar vi oss och gör en vårstädning på BC. Vi
hoppas på många deltagare. Byalaget bjuder på fika.
Lördagen den 18 Maj till kl. 10.00
Manusstopp 30 April
Vad ska Byalaget ha med i spegeln?
Sofia har skrivit ihop några rader.
Sista ansökningsdagen är den 15 Maj
Förslag om att ansöka om en skrivare.
Nästa möte bestämdes till den 7/5 då vi har konstituerande
möte samt ett ”vanligt” styrelsemöte. Kl. 18.00
Fika fixas av Paula.
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