
Styrelsemöte den 13/9  2018

Plats: SV lokaler, Leksand      Tid:  10.00

Närv: Urban Näsgårde, Elsie Mas, Gunilla Lööw Östning, Ellen Arnesson, Stig Olsson, Ingvar 
Gustafsson
Frånv: Eva Jonsson, Ingegerd Angman, Stig Jakobsson

§1 Mötet öppnades

§2 Föredragningslistan godkändes

§3 Föregående protokoll godkändes

§4 Rapport från förbund och distrikt
 Distrikt: Träffen för ansvariga i friskvård/hälsa  flyttad till den 16/10 på Lerdalshöjden. Träffen
 för BRÅ sker den 20/10. 

§5 Rapporter och uppföljning

* Verksamhetsgrupper: programgruppen; resan ”I brandens spår” inställd pga för få anmälda, resan 
till Lerins utställning sker tillsammans med Gagnef och Rättvik, en Ålandsresa sker den 24/9. 
Erbjudande av Stig Lindstedts big band tas upp i programgruppen, ett besök på Björborevyn 
planeras.
Trafikgruppen: gruppen har haft en sammankomst där det  bl.a. redogjordes för planeringen av det 
”nya” torget, rondeller, Moskogslänken, Norsbron, vägföreningar. Sammanfattning läggs in på 
hemsidan.
Friskvård/hälsa: gruppen ansvarar för månadsträffen i oktober, höstens långvandringar har startat, 
inga by-/fäbodvandringar sker under hösten pga svårigheter att skaffa ”berättare” i byar och 
fäbodar.

* Ekonomi och medlemsfrågor: föreningens ekonomi är god, vi är nu 453 medlemmar samt 9 st 
som tillkommer i oktober. Årsavgiften kommer att höjas till 255 kr pga att avgiften till förbundet 
höjs med 30 kr.
* Organisationsfrågor: valberedningen; Seija Tallnäs har sagt ifrån sig sina uppdrag i föreningen 
och ersättare ska utses.

§6 Föreningens aktiviteter: 
Mats Lindström kommer till månadsmötet i oktober och berättar om Leksand 700 år. Ingvar 
Gustafsson kontaktar Bengt B eller Stig J angående dokumentation. Gunilla L.Ö. redogör för 
programgruppens arbete. Anmälningslistor till studiecirklar läggs fram. Elsie kontaktar Tegera 
restaurang om lunch den 25/9 (ingen värd utsedd). 



§7 Övriga frågor: Stig Lindstedts big band vill komma och spela på en månadsträff. Frågan lämnas 
till programgruppen. Ett besök på Björborevyn bokas av programgruppen. 

§8 Nästa styrelsemöte är den 11/10 kl. 10.00 i SV lokaler. Urban ansvarar för fika.

§9 Gunilla sammanfattar dagens möte för hemsidan..

§10 Mötet avslutades.

Leksand den 13/9  2018

Ingvar Gustafsson, ordf.                                                           Gunilla Lööw Östning, sekr.


