
Styrelsemötesprotokoll 
Bygdelaget  Normlösa, Skeppsås, Vallerstad 

 
2008-04-14, Normlösa 

 
 

Närvarande:       Ej närvarande: 
 
Lise-Lott Martinsson      Lars Landelius 
Lennart Andersson      Fredrik Jegermalm 
Bengt Karlsson 
Annie Wågbrant 
 
 
Mötets öppnade 
Lise-Lott förklarade mötet öppnat. Annie valdes till sekreterare. Lennart valdes till 
protokolljusterare. 
 
Föredragningslistan godkännande med tillägget av Ekonomi som en punkt. 
 
Ekonomi 
Lennart redogjorde för det ekonomiska läget. Kassa 67 874,00:- den 14 april 2008 
Organisations nummer: 8230011655 
 
Ordföranden och kassören ska få rätt att teckna föreningens firma var för sig. 
 

Ordförande:  Lise-Lott Martinsson  xxxxxxxx-xxxx 

Kassör:  Lennart Andersson    xxxxxxxx-xxxx  

 
Lennart får uppdraget att titta på och kontrollera hur vi kan placera Bygdelagets 
pengar för att få bästa ränta. Han ska lämna förslag till nästa mötet. 
Bjälbo är inte fakturerad än för Bypasset samt annonser. 
 
Bypasset och Informationsflöde 
Skriftlig information om Bygdelaget och vad det är stor nu på två A4 sidor. Lise-Lott 
föreslog att vi drar ner informationen från två sidor till en, så att dokumentet blir mer 
användarvänlig. Ytterligare information kan stå på Bypasset. 
 
Alla ska titta på papperna till nästa mötet och komma med förslag. 
 
Föreningsinformation 
 
Nederlösa badets bryggor.  Lise-Lott (NIF) har ritat ett nytt förslag på bryggorna 
som hon skickade in till Kommunen – Kultur och Fritid, i höstas. Hon ska skicka in 
förslaget igen med information om Simskola som kommer att ske under sommaren på 
Nederlösa badet. 
 
 



Till våren ska vi jobba fram med information, m.m. 
Vi ska bjuda in föreningar till höst. Vi pratade till grann om hur vi kan få ut 
information till olika föreningar. Vi ska prata vidare med nästa mötet. 
Vi ska bjuda in Christer Hederberg till en Föreningsmöte för att informera om Leder. 
Förmodligen någon gång i juni. 
Vid nästa mötet ska vi formulera ett utskick om mål, vision och strategi. Information 
om ramar man ska hålla sig inom. 
Måste påminner föreningar att uppdatera informationen på hemsidan. 
 
Normlösa Skola – Normlösarådet 
 
Vi ska skifta om att vara närvarande på Nörmlösarådet. Lise-Lott ska ta redo på när 
nästa mötet kommer att ske, och ska vara med. 
Lise-Lott ställde en fråga om 5000:- som var bestämde för ett nytt golv i 
gymnastiksalen, enl. gamla protokoll. Lennart ska återkomma om golvet till nästa 
mötet. 
 
Svenska Kyrka information 
 
Året 2010 kommer all kyrkoråd att försvinna in till ett centralt kyrkoråd in i 
Skänninge. Istället blir det någon sorters arbetsgrupp/infogrupp för varje socknar.  
Förslag från Bygdelaget är att Skeppsås, Normlösa och Vallerstad har en arbetsgrupp 
tillsammans. 
 
Utvecklingsgrupper 
 
Styrelse utser ansvarig som sammankallar till möte, brainstorm, SWOT (Strengths, 
Worries, Opportunities, Threats), arbetar fram nya grupper eller arbetar vidare på 
befintliga grupper. 
 
Lise-Lott sammankallar: 
Lars till styrelse ansvarig för Skeppsås 
Lennart till styrelse ansvarig för Vallerstad 
Sig själv till styrelse ansvarig för Normlösa. 
 
Vi ska skriva ihop något till ett utskick innan utvecklingsgruppers första 
brainstorming/ SWOT session. 
Vad vill vi ha med i arbetsgrupper?  Varje socknar ska ha sin egen arbetsgrupp. 
Vi ska tillsammans formulera ett dokument med förslag om hur en arbetsgrupp kan 
framföra fråga till Bygdelaget. 
Vi ska fundera över utskick till arbetsgrupper till nästa mötet. 
 
 
Bygdepeng 
 
Lennart får uppdraget att ordinera redovisning av Bygdepeng från 2007, samt lägga in 
ansökan för 2008. 
 



Kommunen informera 
 
Eva Rådeström, Marknadschef för Mjölby kommun, är projekt leder för alla tomter i 
kommunen. Vi kommer att kalla ut henne till nästa mötet för att informera om vad 
hon vet om tomter bakom skolan, t.ex. vad har hänt med projektet, vad kommer att 
hända samt vem är ägaren, m.m. Lise-Lott ska ta kontakt med Eva. 
 
Lennart informerar om ett diskussionsunderlag angående förslag till hantering av 
bidragsförfrågningar från lokalägande hembygds/bygdegårdsföreningar. Det handlar 
om kommunens bidrag av 30 000:- per år till Skeppsås gården. För mer information 
v.g. se diskussionsunderlag. Framöver ska utdelning av pengar bli mer rättvist. 
 
 
Nästa möte: 
v.21 måndag den 19 maj, kl.19:00 i Normlösa församlingshem. 
Utskick via e-post, Eva Rådeström ska bjudas in. 
 
 
Lise-Lott förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
 
_________________  _________________  _________________ 
Annie Wågbrant  Lennart Andersson  Lise-Lott Martinsson 
Mötets sekreterare  Mötets protokolljusterare Ordförande   
 
 


