
Styrelsemötesprotokoll 
Bygdelaget  Normlösa, Skeppsås, Vallerstad 

 
2008-09-29 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. Bengt valdes till 
protokolljusterare. 
 
Föredragningslistan godkännande.  
 
Föregående mötesprotokoll 
Lise-Lott har haft kontakt med Ulf Joahnsson, Kultur och Fritids avdelnings chef, 
angående anslagstavlan vid Nederlösa badplats med en karta över kanotleden. Han 
vill ha mätning för tavlan. 
 
Lise-Lott skickade ett mail till Corren angående artiklen om Radon i skolan. Hon 
reagerade på fel information. I 2005 var mätningen  470, och med en fläkt ventilation 
har mätning sänkt till halften. 
 
Ändringar till ansöken för Bydelag pengar. Tillägg av Bank Kontor nummer samt 
redovisnings box.  
 
Ekonomi 
Lennart har fått en faktur för försäkring från Östgöta Brandstodsbolag för bastun. 
Frågan tas upp om det inte är kommunen som ska ha försäkring eftersom Bydelaget 
hyr bastun från kommunen. 
 
Har också kommit en räkning från kommunen för 2,140 :- /per år till Lennart. 
 
Bengt frågar om Bygdelagets konto har blivit ändrat till någonting med bättre ränta. 
Svaret är nej, inte ännu. Lennart ska fixa detta snarest. 
 
Bypasset och Informationsflöde 
Protokollen från Årsmotet framåt, plus ansökan och redovisning av Bygdelag projekts 
och pengar finns nu på nätet på Bypasset. 
 
Föreningsinformation 
Ingen rapport. 
 
 
 



Normlösa Skola – Normlösarådet 
Annie var representant på Nörmlösarådet den 10/9-2008. Informerade om att det finns 
Leader-pengar att söka. Skolan och Bygdelaget kan skicka in en ansökan tillsammans. 
Föräldrar uppmanas att kommer med förslag. Informerar att Christer Hederberg 
kommer att håller ytterligare föreläsningar om Leader. Datum kommer senare. 
 
Nästa mötet 081103 kl.18:30. Lise-Lott ska vara representant. 
 
Möte om Landsbydsskolar, söndag 19/10-2008. Kan Annie eller Lars vara med? 
 
Svenska Kyrka information 
Ingen rapport. 
 
Utvecklingsgrupper 
Ytterligare 2 möte med Christer Hederberg om information till Arbetsgrupper. 
1:e träff – 13/11-2008 kl.19:00 – 21:00 i Normlösa Församlingshem 
2:e träff uppföljning – 7/12-2008 kl.17:00 – 19:00 i Normlösa Församlingshem 
 
Informerar Normlösarådet om datumen. 
 
Bygdepeng 
Lennart ska söka bydepengar för året. 
 
Kommunen informera 
Ingen information. 
 
Övriga Frågor 
Det finns projekt pengar att söka för att informera om lediga tomter / reklam för 
tomter. Kan ansöka tillsammans med märklarna. 
 
Lennart föreslog en gåva för nybygget vid Skeppsås Missionkyrkan. Inte någon 
ansökan om projekt pengar, men mer som en gåva, ca. 3,000 – 4,000 :- 
Annie ska komma med föreslag till något särskilt till nästa mötet. 
  
Nästa möte: 
v.44 måndag den 27/10, kl.19:00 i Normlösa församlingshem. 
 
Lise-Lott förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
 
_________________  _________________   
Annie Wågbrant  Bengt Karlsson   
Mötets sekreterare  Mötets protokolljusterare    
 
 


