Utveckling Hannäs
Planeringsmöte 171210 uppstart efter beslut
Lokal Bygdegården
25 st deltagare
1. Fika
2. Helen informerade om Jordbruksverkets beslut och att det nu är dags att samla in de sista
pengarna som föreningar gett förhandsbesked om för finansiering. Helen kontaktar dessa.
3. Information om projektet tillsammans med rätt loggor måste nu läggas ut på Bygdegårdens
hemsida. Helen skickar underlag till Rosa Jonsson. Denna måste ligga kvar i fem år. Förslag
att vi länkar till Hannäs gemensamma hemsida.
4. För de två aktiviteterna, aktivitetshall och multisportarena valdes samordnare.
Aktivitetshall – Monika Jerrebrant-Johnsson och Ingemar Forslind ( PRO). Dessa håller även
tät kontakt med Bror Ekström ( HIF) För att inte spilla tid kommer Monika genast kontakta
kommunen för ett startbesked och mark/grund inleds asap. Beställning av hall sker även den
omedelbart.
Multisportarena – Astrid-Marie Jonsson ( Bgd)
Samordnare ansvarar för att projektdagbok och deltagarlistor uppdateras löpande.
5. Information om Utveckling Hannäs behöver genast komma ut. Helen skickar underlag till
Gerd Johansson ( HIF) så det genast kommer med i nästa HIF-blad.
Mötet diskuterade även fortsatt information. Viktig kanal kommer vara Fb-grupp samt
Hannäs hemsida. Vi behöver löpande lägga ut information om vad som sker och vad som
kommer. Sonja Palmberg ansvarar för att hemsidan uppdateras i takt med att hon får
information. Alla ansvarar för att publicera i Fb-grupp.
6. Skylt- Inom kort får vi den skylt som ska informera om att vi fått EU-stöd. Lämplig placering
på sanitetshuset eller i närheten. Mindre skylt kan även sättas upp på tavlan vid Sjöberga.
7. Kassaflöde- Projektet kan söka förskottsbetalning på max 250 tkr vilket hjälper oss en bit på
vägen. Vi kommer vid ett par tillfällen att ha en negativ kassa. Förslag från mötet att
föreningarna fattar styrelsebeslut på att ge kortfristiga lån till projektet.
8. Förslag från mötet att ha ett startevenemang- Första spadtaget. Glögg och pepparkakor.
Detta inom väldigt snar framtid. Vi behöver även kontakta press.
9. Vid tidigare möte med kommunen framförde de önskemål om information när vi fått beslut
samt hur vår planering ser ut. Helen ordnar detta.
10. Viktigt med rätt Fakturaadress / är detta fel kan det innebära att fakturan inte godkänns av
jordbruksverket
Utveckling Hannäs
Kvarnvik-Hannäs Bygdegårdsförening
c/o Helen Jerrebrant
Rumma Hörskogsåsen
597 96 Åtvidaberg
Vid pennan/Helen Jerrebrant

