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Möte hos Lasse i lusthuset Edsgatan 11, Åmål.
Nåirvarande: Anders Hedin, Lasse Lind, Jörgen Wennerberg, Kajsa Weiderstrand
(tjåinstgörande ersättare) och Clas-Gunnar Olofsson.
1. Mötets öppnande

Anders öppnar mötet och i Karins frånvaro väljs Lasse
att j ustera protokollet.

till mötessekreterare. Clas-Gunnar

utses

2. Ansökan om kredit hos Swedbank
Uthusbygget på Storön har nu kommit i gang. Sedan 1 j"ni arbetar en snickare och en
hantlangare med det. En hantlangare till kommer att börja 20 juni. För samtliga dessa tre av
Öfolket anställda personer tar Öfoket bidrag av Arbetsftirmedlingen. Eu kompletterande
bidrag från kommunen har också utlovats. Anställningama ska pågå till och med september.

Öfottet behöver trots bidragen ha en kredit hos Swedbank for atttäckåde tillftilliga underskott
som kan uppstå efter att löner utbetalats men innan bidrag inkommit.
Lasse redovisar siffrorna runt detta och ftireslår styrelsen att ansöka om en kredit pä 40 000

hos Swedbank, att

kr

nffias vid behov.

Lasse har varit i kontakt med Swedbank och ffitt besked om att det krävs borgen

ftir en sådan

kredit (lan).
Jörgen, Lasse, Kajsa och Clas-Gunnar årtar sig att stå flor borgen med 10 000 kr vardera.

Beslut: S§relsen uppdrar åt Lasse att s§ndsamt ansöka om kredit på 40 000 kr hos
Swedbank.
3. Ersättning

fiir utlåning av bil

De två som nu jobbar på Storön har varken körkort eller bil. Några i Ofolket har dåirftir turats
om att skjutsa dem till och från båtplatsen i Tössebäcken. Den tillkommande hantlangaren som
börjar 2016har körkort men f.n. ingen fungerande bil. Anders har tillgang till en bil som efter
vissa åtgiirder skulle kunna lånas ut ftir iindamålet.

Beslut: Styrelsen uppdrar åt Jörgen, Lasse och Clas-Gunnar att besluta om avtal med Anders
ftir bilkostnader vid utlaning av bil till dem som arbetar på Storön.
4. Anders ftirklarar mötet avslutat

Anders Hedin ordftirande

%- tu4-* Qrlyt-Clas-Gunnar Olofsson, j usterande

Lasse Lind, mötessekreterare

