MÖTESPROTOKOLL

1

Styrelsemöte med Runstens Intresseförening 2022-03-06

1. Årsmöte 2022
Bokas onsdagen den 30 mars 2022 kl. 18.30.
Lisa bokade bygdegården och kollade med Emma Petersson som kommer
baka kardemummabullar; 30 st varav 5-6 laktos- och glutenfria (alternativt
annat fikabröd som är laktos- och glutenfritt) är beställt.
Årsmöteshandlingar - Susanne fixar inbjudan till Facebook-gruppen och
hemsidan.
Verksamhetsberättelse - Susanne fixar och skickar till styrelsen för översikt.
Revisionsberättelse - Yvonne fixar, revisorer är Christine Johansson och
Agneta Pantzar.
Dagordning - Susanne fixar.
2. Utegym
Invigning långfredag 15 april 11.00
- Band att klippa
- Köpa korv från Runstens gård
- Susanne kollar med Gunilla och Birger om det finns möjlighet att grilla korv
- Peter kollar med förskolan om grillplats
- Peter kontaktar Ilko på kommunen och bjuder honom till invigningen för att
klippa bandet och hålla litet tal. Peter kollar även med Ilko om budgeten, finns
pengar kvar till grillplats t.ex.?
- Lisa skriver ihop något att lägga ut på Facebook om utegymmet.
3. Butik
Thomas berättar att planer på en eventuell bensinstation har skjutits på
framtiden bl.a. på grund av bränslepriserna som skjutit i höjden.
Länsstyrelsen har inga pengar kvar till att hjälpa till och kommer eventuellt
inte få ytterligare pengar till landsbygdsstödet.
Han har även varit i kontakt med Region Kalmar som är intresserade och har
öron och ögon öppna för att se vad de kan hjälpa till med.
Honest box - halvautomatiska butiker, Thomas har besökt en butik i Göteborg
och beräknat kostnad för kodlås o.s.v., baserat på detta koncept, vilket blev
cirka 100 000 kr vilket är väldigt billigt. Lokal finns redan nere i Spjutterum.
Thomas ska även prata med en representant för Livs som är intresserad av
nya franschisetagare.
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4. Andra bygdens bästa projekt
Det har pratats om att fixa en skateboard-ramp till barnen, det är fritt fram att
gå ihop några stycken och planera ihop detta och sen söka pengar från
Intresseföreningen. Inga nya ansökan har kommit in så mer marknadsföring
av bygdens bästa-projekten behövs. Susanne skriver nått i
Facebook-gruppen.
5. Hemsidan
Susanne föreslår att hon bokar in en kväll och bjuder in representanter från
alla föreningar som sedan får gå igenom sida för sida och se vad som är bra
och vad som kan förbättras. Det finns även många nya företag som kan
marknadsföra sig på hemsidan.
Hemsidan är inte bara intresseföreningens utan alla föreningars sida.
Personer som är intresserade av att jobba med sidan behövs.
6. Vad vill intresseföreningen göra under året?

Vid stormötet pratades det om att intresseföreningen skulle ordna filmvisning;
en om Ölands fiske och en om Ölands turism. Vi avvaktar med det till hösten
(november) och vintern (januari) då det är mörkare ute och därmed blir bättre
att visa film på projektor.
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