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Protokoll fört vid styrelsemöte med Stobybygdens 
intresseförening 2022-09-06 

 
Närvarande: Johan Widell, Lars Persson, Dan Nilsson, Sune  
Joelsson, Kjell Blomquist, Håkan Nilsson, Josefine Nielsen, Mindy Silwer 
 
Anmält förhinder:  
 
 
§  1 Mötets öppnande 
              Johan hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§   2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen genomlästes, justerades och godkändes därefter. 
 
§   3 Föregående mötesprotokoll 

Förgående protokoll lästes genom, godkändes och lades till handlingarna. 
 

§  4 Aktivitetsgruppen 
Stobyknatet genomfördes 3/9. 34 barn var anmälda och 31 knattar startade 
och sprang så långt de orkade. Det såldes korv, godis, chips och dryck. Det 
fanns en hoppborg och polisen var på besök. Aktiviteten blev lyckad och fick 
bra respons av de som deltog.   
 
Bingopromenaderna är igång och genomförs tom v.40. Sista tillfället genom-
för vi utlottning av de priser som ”går ut” och styrelsen bjuder på korv till de 
som har gått.  
 
Planerar att genomföra en reflexrunda i år igen under Halloween-helgen. Ak-
tivitetsgruppen har ansökt om bidrag från Bygdegårdarnas Riksförbund till 
Halloween aktiviteter för barn.  
 
Aktivitetsgruppen planerar att ansöka om bidrag från SparbankenSkåne för 
att bygga upp ett utegym vid bygdegård och en lekplats/ute hinderbana vid 
bygdegården. Vi får skjuta på det till våren då alla detaljer inte är klara.  
 
Uppe för diskussion: 
Julklappshjälpen, kan vi bidra på något sätt? Frågan tas med till Aktivitets-
gruppen. 

 
§  5 Bygdegårdsgruppen 

Det skickas in en ansökan till SparbankenSkåne för en hjärtstartare.  
 
Kontroll av våra brandsläckare har genomförts. 
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Saker till hatthyllan är införskaffat. 
 
Det behövs belysning på båda sidor av trappan på sidan.  
 
Modul till det elektroniska låset ska installeras.  
Jourtelefon är snart igång. Kontantkort ska införskaffas. 
 
Från och med vecka 34 höjdes hyran för 24h- bokning av bygdegården. 
 
En genomgång av vad som behövs göras utomhus runt bygdegården. Även 
en genomgång av ventilationen. Bygdegårdsgruppen genomför detta. 

 
§  6 Ekonomi  
  Ekonomin är god. 
 
§     7    Hemsidan 

Den nya hemsidan upplevs som mer lättillgänglig och enkel att använda av 
besökarna.  
 
Vi fortsätter lägga upp aktiviteter som kommer genomföras och som har ge-
nomförts under fliken ’aktivitetsgruppen’. 

 
§ 8 Övriga frågor 

Styrelsen tar kontakt med kommunen om buskaget längs med cykelvägen 
längs med Hässleholmsvägen. Framförallt vid påfarten till 21:an. 

 
§ 9 Mötet avslutas. 
 
    
Håkan fixar fika inför nästa möte den 9/11. 
  
 Sekreterare 
 Josefine Nielsen 
 

http://www.stobybygdegard.se/

