
Styrelsemötesprotokoll 
Bygdelaget  Normlösa, Skeppsås, Vallerstad 

 
2009-01-26  Normlösa 

 
Närvarande:       Ej närvarande: 
Lise-Lott Martinsson      Fredrik Jegermalm 
Bengt Karlsson      Lennart Andersson 
Lars Landelius        
Annie Wågbrant 
 
 
Mötets öppnade 
Lise-Lott förklarade mötet öppnat. Annie valdes till sekreterare. Bengt valdes till 
protokolljusterare. 
 
Föredragningslistan godkännande.  
 
Föregående mötesprotokoll 
Godkännande. Vi ska kolla hur det går med anslagstavlan vid Nederlösabadet framot 
våren. 
 
Ekonomi 
Lennart ska göra budget sammanställning och berättelsen till årsmötet. 
 
Bypasset och Informationsflöde 
För mycket gammal information.  
Ska skarpa en Forums ruta på Bypassets första sida, samt en länk till registrering. 
Påminnelse att Lennart måste skicka ut fakturor för annonserna på Bypasset. 
 
Information som ska läggas ut på Bypasset: 

• Normlösa skola gick vidare i Kommunfinal i Schackfyran 2009, den 24/1-
2009, till Distriktsfinalen i Linköping den 7/3-2009. 

• Årsmöte – söndag den 1/3, kl.15:00 i Skeppsås Gården. 
 
 
Föreningsinformation 
Det kommer att bli en Förenings träff, den 21/4-2009, kl.19:00 i Normlösas 
Församlingshem. Syftet är att bjuda in lokaler föreningar - ordförande, kassör samt 
sekreterare eller webb ansvarig, för att samtala om Bypasset, informations flöde samt 
uppdatering, m.m.  
 
Inbjuden ska skickas ut i samband med inbjuden till Årsmötet, dvs. inbjuden till 
Årsmötet med inbetalningskort på den ena sida och inbjuden till Föreningsmötet på 
den andra. Anmälan till Föreningsmötet till Lise-Lott senast den 17/4. 
 
Lennart ska fixa med tryckeri. 
Lars ska lägga in inbjudningar på Bypasset. 
Bengt delar ut inbjudningar i Normlösa, Lennart i Vällerstad och Solvig Landelius i 
Skeppsås. 
 



Årsmöte – söndag den 1 mars, 2009 kl.15:00 i Skeppsås Gården. 
Verksamhets berättelse och Verksamhetsplan måste förbereddas innan av Lise-Lott, 
med hjälp från Lars. 
Annie ska fixa fika. 
 
Kallelse måste skickas ut 1 månad innan Årsmötet. 
 
Normlösa Skola – Normlösarådet 
Hur långt har skolan kommit med deras utemiljö? Ansvarig person kan bestämma en 
träff med Lise-Lott och åka till Mantorp till Leders Huvudkontor, träffa Christer 
Hederberg och skriva på ett avtal. 
 
Nästa Normlösarådet – 9/2. Annie ska representera Bygdelaget. Kommunen ska också 
deltaga angående skolmat. 
Ta upp frågor om skolmat. Vad har kommunen för budget? Hur mycket per barn per 
måltid? Hur har kommunen tänkt angående skolmat?  
 
Svenska Kyrka information 
Ingen rapport. 
 
Utvecklingsgrupper 
Nästa möte är Föreningsmöte, 21/4-2009 kl.19:00, Normlösa Församlingshem. 
 
Bygdepeng 
Ingen rapport. 
 
Kommunen informerar 
Ingen information. 
 
Övriga Frågor 

• Ny barn grupp i Skeppsås Missionskyrka – SMUX för barn i årskurs 3,4,5,6. 
Mer information finns på Bypasset. 

• Ev. ny sarg till isbana? Det finns pengar över från isbanas belysning, ca 6 – 
7,000: -. Diskussion med Anna Andersson och lärarna om de har något emot 
en bandysarg. Lise-Lott har pratat med några föräldrar. Ev. kostnad? 

• Ev. Återvinningsstation i Normlösa. Kan Kommunen komma till ett möte, ev. 
i höst för att ta upp frågan? 

 
Nästa möte: 
v.17 tisdag den 21/4, kl.19:00 i Normlösa församlingshem, 
Föreningsmöte. 
 
Lise-Lott förklarade mötet avslutat. 
 
Justeras: 
 
 
 
_________________  _________________   
Annie Wågbrant  Bengt Karlsson   
Mötets sekreterare  Mötets protokolljusterare    
 


