Protokoll fört vid Herråkra Byggnadsförenings
extra föreningsstämma söndagen den 30/10 2011.
Rune Körnefors valdes till ordförande för mötet.
Charlotte Bjällebo P. valdes till sekreterare.
Till justerare valdes Britt-Louise Johansson och Sofi Johansson.
Mötet godkände utlysandet i behörig ordning av den extra föreningsstämman.
Dagordningen fastställdes.
Sammanfattning gjordes av förra mötets protokoll.
Avstämning i de olika aktivitetsgrupperna:
a) Dans. Datum fastställda för buggkurs. Flera anmälda, flest från andra orter. Det finns
platser kvar, hälsar Dan och Britt-Louise Johansson.
b) Stickkafé. Ingrid Nilsson rapporterade att det fungerar väl. Drygt 10 aktiva.
Välkomnar även dem som inte handarbetar. Utvärdering om ev fortsättning sker vid
jul.
c) Tjejbastu. Sofi Johansson meddelar att det är några få, som träffas på söndagkvällen.
Man fortsätter ett tag till för att fler som vill ska kunna haka på. (Nämnas kan att
herrbastun på fredagkvällen ofta är välbesökt.)
d) Auktion. Tankar finns att ha en auktion 2012 kanske sommartid, då det rör sig turister
i bygden också. Arbetsgruppen utökades vid mötet och kommer att bestå av: Ingrid
Nilsson, Lina Haraldsson, Dan Johansson, Emil Svensson och Harald Stenberg. Möte i
denna grupp sker i februari. Sammankallande: Ingrid Nilsson.
e) Projekt ”Bosse bildoktor”. Emil Svensson kontaktade för en tid sedan Bosse. Ett
program med veteranbilar skulle kosta 10.000 kr + moms. Arbetsgruppen: Thore
Wranå, Börje Petersson, Rune Johansson och Emil Svensson jobbar vidare.
f) Datorkurs. Rune Körnefors berättar att enkät med intresseförfrågan skickats ut i
samband med förra Herråkrabladet. Några svar har kommit in med blandade
önskemål. Kurs i februari eller mars planeras. Studieförbundet Vuxenskolan har några
bärbara datorer att låna ut. Gruppen Rune K och Peter Robrandt arbetar på det.
g) Skrotinsamling. Detta var en god idé. En stor container har fyllts. Fortsättning bör
ske exempelvis vartannat år. Arbetsgrupp: Erik Johansson och Emil Svensson.
h) Ett eventuellt samarbete med Erik Andrén tas upp vid senare tillfälle.
i) Sponsring. Lite tankar om hur sponsring för Byggnadsföreningen skulle kunna se ut
framfördes, men lämnades till styrelsen för genomgång vid sitt nästa möte. I
arbetsgruppen för sponsring ingår: Anders Johansson, Erik Johansson och Ewa Wranå
Ramén.
j) Andra aktiviteter föreslogs: Gröt-och Luciafest. Britt-Louise Johansson kontaktar
hästsportklubben för datum. Thore Wranå föreslog att föreningen kan ordna en
medlemsdans med orkester t ex i februari. Intresseanmälan för detta görs i samband
med buggkursen. Thore föreslog vidare att Byggnadföreningen kan ordna en
Herråkras Skogsdag. Mötet ställde sig direkt positiva och föreslog en fredag i

september. I denna arbetsgrupp föreslogs följande att sitta med: Dan Johansson, Dan
Petersson, Thore Wranå, Ewa Wranå Ramén, Tore Nilsson och Britt-Louise Johansson
– sammankallande..
k) Övriga ärenden. En fråga om hur ekonomin ser ut. Rune K. sa att prognosen följs, dvs
ca 20 000 kr i underskott. Dock väntas en del inkomster.
Önskemål att mötesprotokollet ska skickas till alla medlemmar..
Pannan behöver ses över. Harald Stenberg kontaktar Elda-butiken för reservdelar. Thore
Wranå kollar priser på pellets.
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
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