Styrelsemöte 090309
Plats: Församlingshemmet
Närvarande:
Rolf Bovius, Ordf
Fredrik Kåhlin, Kassör/ tfn sekr
Kent Svensson
Kristin Henrysson
•
•
•
•

Sekreterare: Fredrik Kåhlin
Justeringsman: Kent Svensson
Kallelsen godkändes.
Nästa möte: 2009-04-14 kl 18:00 Församlingshemmet, Rolf B bokar lokal och
informerar kyrkan.

Övriga frågor
Ämne
Rolf informerade om Mjölby Kommun Hembygdsråds Årsbok,
där ett kapiel (författat av ordförande) handlar om Bjälbo.
Skriften finns att köpa på Turistbyråerna.
Bypasset: Fredrik visade på de uppdateringarna som har blivit
gjorda sedan senaste mötet. Beträffande utbildning hade ännu inte
svar erhållits. Tre alterlativ för träning undersöks:
o En gemensam utbildning är redan inplanerad som
vi kan delta i.
o Vi kan få någon från Bypasset som kan komma till
en gemnesamt anordnad utbildning
o Vi erhåller undervisnings material och inloggnings
uppgifter så att vi kan hålla en utbildning internt.
Fredrik K presenterade ett förslag på redovisning av Bygdepeng-2
till Länstyrelsen, vilken visar att vi inklusive nedlagd tid har haft
kostnader om drygt 18000skr. Förslaget godtogs av styrelsen och
kommer att skickas in..
Användande av Birgerjarl2010 logga på Bypasset: Detta
godkändes av Margareta Carling. Loggan mailas till Rolf som ser
till att den kommer till Fredrik K för inläggning på hemsidan.
Grillkvällen planeras till 5/6, bekräftesle från Fredrik H i kontakt
med Mats och Peter saknades. Daumet kvarstår dock tillsvidare.
Updatering hemsidan:
o Bilder från grillkväll 2008 och upplevelse
guidning 2008.
o Guidningar 2009, in i Kalendern

Ansvarig

Fredrik K

Fredrik K

Rolf B
Fredrik H
Fredrik K

Undersökningar beträffande eventuellt uppförande av stavkyrka.
Rolf meddelade att Leader har ställt sig postiva till iden och att
det skulle finnas möjlighet att får bidrag.
Rolf kollar med kyrkan om möjligheten att uppföra kyrkan på
deras mark.

Rolf

Kristin undersöker ritningar, bilder etc.
Förslag att gå via Pilgrimscentrum samt Riksantikvarieämbetet.

Kristin/Rolf

Ta in ett kostnadsförslag från byggfirma för intiala eknomiska
anlyser.

Kristin

Öppning av kyrkan i sommar.
Vi har meddelat kyrkan att Bjälboborna kan hjälpa till med
öppnandet på helgerna.
Rolf skickar äldre tjänsgöringslista till Fredrik K för
sammanställning.
Fredrik K kollar också med evtuellt om det finns intresse hos
någon Bjälbo bo att ombesörja hela sommrens öppnande.
Förmedla kontakten till kyrkan.

Fredrik K
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