Styrelsemöte i Härlunda Intresseförening 2014-12-08
Närvarande: Mikael Martinsson, Mats Martinsson, Preben Lund, Kenneth
Rydiander, Mike Erlandsson, Mette Adolfsson

§1

Mötet öppnas

§2

Mette skriver, Kenneth och Mike justerar

§3

Föregående protokoll

§4

Rapport om Hemsidan och Handelsbodens sida
Handelsbodens hemsida är så gott som helt klar och det
återstår lite småjusteringar. Veckouppdateringar med
erbjudanden kommer snart igång. Nyhetsbrev till våra kunder
startas upp i januari och vi kommer att ha ett
informationsblad i Handelsboden där man kan fylla i
mejladress. Vi kommer också att ta upp det i vårt
medlemsinfo som vi skickar ut i januari och lägger en länk på
hemsidan som man kan anmäla sig på.
Haradsback.com – inte mycket nytt har hänt sen sist men
Mats kommer att ge den lite mer tid framöver. Vi skickar ut
Byanytt för januari 5/1 och manus ska vara klart innan jul.
Möte med föreningarna den 15/1 för att diskutera
Härlundafonden, hemsidan och egen hemsida för föreningen.
Mike tar fram förslag på vad som kan/ska ingå i priset 300:-.
Kolmileinfo på hemsidan – Mats funderar lite på hur vi kan
lösa det och förbereder lite till nästa möte

§5

Annonsörer – hur går vi vidare? Vi tar direktkontakt med dem
i januari och fördelar mellan oss.

§6
på

Medlemsinbetalningar i januari – vad ska vi skriva? Vi tar det
Nästa möte.

§7

Parken – den har blivit mycket fin med belysning och till
våren ska det planteras och sättas upp smålandsgärdsgård.

§8

Vårt lager – Vi måste placera om våra grejor så Clive får plats
med sina. Preben kollar pallkragar och Mike tar ett snack
med Clive om vilken del av lagret som är lämpligt för oss att
använda. När vi har förutsättningarna klara samlar vi ihop ett
gäng och möblerar om. Mike ber Clive ordna en extra nyckel
som ska finnas i Handelsboden också.

§9

Övrigt

§10

Nästa möte den 12/1 och tack för ikväll!

Vid tangenterna,

Mette

