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Mötespunkter Ansvar Klart
Mötets öppnande.
Mötet förklarades öppnat av Mikael.

1.

2. Val av justerare.
Till justerare utsågs jämte Ordföranden och Sekreteraren Karl-Simon Olsson och
Linda Gustafsson.
Godkännande av föregående mötesprotokoll
Inga justeringar av föregående protokoll, godkändes.

3.

Information.
a. Ingen aktuell information att delge.

4.

Avslutade ärenden.
a. Inget att rapportera.

5.

Bordlagda ärenden.
a. Inga bordlagda ärenden hanterades.

Ansökan om projektstöd kvarstår.

6.

Mikael B
7. Pågående ärenden.

a. Hemsidan (Linda)
i. Gamla hemsidan (wordpress) har släckts ned och länkar nu istället

till nya hemsidan.
ii. "Vad händer" nu ändrat till "rullande text"

b. Offertförfrågan grovprojektering (Mikael)
Vi har ännu ej mottagit något svar från Per, Mikael söker honom för
besked.

c. Medlemsantagning
i. Utskick

Fungerat!
ii. Registrering i medlemsregistret

Vi gjorde en gemensam genomgång av hur ansökningarna skall
hanteras och registreras.

iii. Bekräftelsesvar
Ansökan mottagen ska bekräftas med antingen ett mail eller
brevsvar.

iv. Arkivering av ansökningar
Arkiveras i speciell pärm hos sekreteraren.

v. Medlemsstatus
vi. Medlemsbevis

Diskuterades men mötet beslöt att det inte behövdes.

Mikael B



Mötespunkter Ansvar I Klart

8. Nya ärenden
a. Projekttidplan

En grov tidplan skall skapas som beskriver milstolparna i projektet. Denna
kommer att presenteras under en egen flik på hemsidan.

b. Frågor från medlemmar
Vi gick igenom de frågor som inkommit till vår föreningsmail, samt de svar
som skickats.

i. Svarshantering
Fredrik tar i första hand de tekniska frågorna medan övriga frågor
besvaras av den som hinner först.

ii. Arkivering
Arkiveras i mapp "medlemsfrågor" på vår webmail.

c. Medlemsmöte
i. Innehåll

Presentation av förstudien och grovprojektering.
Information.
Nytt/kommande årsmöte inkl. val av styrelsemedlemmar.
Ytterligare innehåll planeras allteftersom.

ii. Datum
Bestämdes till 2014-09-15 klockan 18.00-21.00 i Logården.

M i kael

Ovriga frågor
a. Fredrik informerade om en sammanslagning av byalag i

Lidköpingstrakten, totalt c.a 1000 medlemmar, vilka då har gjort en
gemensam upphandling av tjänsteleverantör. Resultatet blev en
marginellt lägre kostnad men med avsevärt begränsat utbud.

9.

10. Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat

Vid protokollet Justeras
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