Styrelsemöte 2 2015-06-03
1. Mötet öppnas
2. Föregående styrelsemöte. Vi gick igenom dagordningen från föregående möte.
Vi konstaterade att vi ännu inte fått någon feedback från Ulrika angående
Hemslöjdsföreningen till Harplingedagen.
3. Dialogmötet: Väldigt positivt med många deltagare och en positiv stämning, och flera
arbetsgrupper startades upp.
Catarina mailar ett mail till samtliga i grupper om ett datum i augusti: 18, 25/8.
Ny Skatepark: Mattias Remkeus har fått kontaktuppgifterna till kommunen för att
sätta igång det hela. Catarina mailar uppgifter till Johan så att gruppen kan nå
varandra.
Julgruppen: Johan kollar efter kontaktperson på kommunen och vi kallar gruppen i
augusti. Catarina mailar ett mail till samtliga i gruppen om att de kallas till augusti,
men att de kan ta kontakt med varandra tidigare om de önskar. Det ser ut som att
det blir en sådan lösning att gruppen eller samhällsföreningen kan få tillgång till
belysning samt instruktioner och vad som gäller, men att arbetet måste skötas av
själva gruppen.
Centrum/ Grannsamverkan: Här fanns det bara ett namn så vi bjuder bara in till dessa
grupper via inbjudan.
Text till inbjudan:
Varmt välkomna till arbetsgruppsmöte i Ratichallen,
tisdagen den ngn dag i aug kl. 19:00
Följande grupper kommer arbeta och vill gärna bli fler!
* Återuppbyggnad av skateparken
* Julbelysning i byn
* Göra centrum fint
* Återuppväckning av Grannsamverkan
* Fika
5. Harplingedagen
Vi i föreningen kommer dela ut flyers men vi trycker inte upp något.
Vår aktivitet: Vi sätter upp stora planscher, som en klottervägg där vi samlar in idéer
till framtiden. Bra väder är vi ute. Johan kommer fixa världens häftigaste
klotterplank.
En PP med information om föreningen, historia, hemsida (förhoppningsvis),
facebookgruppen, slingan, ev ny info…
Till 24:e augusti ska två tipsrundefrågor göras, klart:
Vuxen: Hur många årsmöten har Harplinge Samhällsförening haft? 1,2,4?
Barn: Vad gör en Samhällsförening?
- Säljer giraffer till Kolmården.
- Bakar bullar till Börjes konditori.

-

Bryr sig om Harplinge

6 Övriga frågor. Helena kommer bjuda in Suppleanten Håkan Ljungberg till kommande
styrelsemöte.

7. Nästa möte:28/7 19.00 i biblioteket. Då får vi lappar att dela ut i brevlådan inför det första
arbetsgrupssmötet.

