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PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 20190410
Närvarande: Anders, Ingegerd, Lena, Carina, Werner och Katarina
§1.

Mötets öppnande
Katarina valdes till t.f. ordförande.

§2.

Godkännande av dagordning
Godkändes.

§3.

Föregående protokoll
Genomgicks och lades till handlingarna.

§4.

Rapporter från tidigare aktiviteter
Det var många som kom på Ätterarbetett och Tacokvällen. Bakat
och klart inför påsk.

§5.

Skrivelser
Inga inkommande.

§6.

Ekonomi
Anders informerade om obetalda hyror från Edsbjörke
Skytteförening och MIF. Han gav även den dystra sanningen att
föreningen får in för lite pengar.

§7.

Kommande aktiviteter:
19 – 21 april KONST i PÅSK kl. 12 – 18
• Utvärderingsenkät – utställare har tagits fram. Carina ansvarar att
den delas ut till utställarna och lämnas tillbaka.
• Gissa-tävling klar.
• Servering: Inköpsansvarig = Gunilla. Funktionärer raggas på Aftas
kaffe.
• Lotteri och tombola iordningställs på onsdag eller torsdag av Mona.
• På skärtorsdagen tar Gunilla emot utställare som gör iordning.
Funktionärer är under kontroll.
Söndag 14 april Påsk–Pyssel. Katarina ordnar med pysselsaker och fika för
20:-.
Annandag påsk 22 april kl. 15.00 By gudstjänst i Bygdegården
Ingen ansvarig utsedd.
Lördag 4 maj kl. 10.00 – Arbetsdag med kolbullar.
Kenneth kollar med Kjell-Åke om han vill vara med och steka kolbullar.
(Noterat i efterhand: Kjell-Åke steker). Bänkar till grillplatsen ska helst ut på
arbetsdagen, Werner ansvarar för detta.
11 maj kl. 10.00 Vandring i våren
Eget fika och korvgrillning, ansvarig Katarina. Korv och ved.
Social medier – med Gosia Bengtsson.
Är på gång.
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6 juni kl. 09.00 Gökotta på Lell-Larsåsen med tipspromenad
Carina ansvarar för tipspromenaden, kostnad 20:-. Pris till vinnaren trisslotter.
23 november Julmarknad

Carina
——

Uthyrning till hundträning 100:-. Carina efterfrågar en prislista.

Carina

Ukulele–gänget vill komma. Mötet föreslår en söndag i oktober eller
november. Carina har kontakt.

Carina

Musik Quiz på hösten, arrangeras av Katarina och Maria K.
§8. Byalagsnytt
• Utdelare: Kenneth stämmer av med Kjell-Åke och presenterar på nästa
möte.
• #3 – klart 18 april, men delas ut vid tillfälle. Senast vecka18 ska nästa
nummer komma ut i brevlådorna. Denna gång förmodligen svart/vitt.
• Övriga utgivningsdatum 2019: #4 – 18 maj, #5 – 11 november.
• Skriv mer om uthyrning!
§9. Ansvarsområden ❙ Uppdatering av adresslista för styrelsen
• Ansvarsområden och gräsklippningsplista bordlades till nästa möte.
• Katarina uppdaterar adresslista för styrelsen. Mailar till samtliga i
styrelsen.
Båda ska vid fastställande skrivas ut och sätts upp tillgängligt på anslagstavla
vid entrén.
Kenneth ska få en överlämning av Kjell-Åke. Bland annat behöver vi få veta
vart stadgarna och protokollpärmar m.m. finns. Enligt Anders finns pärmar
m.m i ett hemligt låst skåp. Mötet beslutar att skåpet ska vara olåst.
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§10. Ordförande
Letandet fortsätter.
§11. Övriga frågor
Nyckelfrågan: Carina kontaktar Kjell-Åke för att få tag i rätt dokument som
ger information om vilka som har nyckelar till Bygdegården.
Ideér som inte behandlades utan förvisades till nästa möte:
Hantverksrundan 2019
Hundutställning
Målarläger - Katarina
Måndag 3 juni kl. 10.00 Städning och rensning av kontor och pärmar. Lena är
ansvarig.
§12. Nästa kommande möten i Bygdegården kl. 19.00
• 7 maj
• 5 juni
• 13 augusti
• 3 september
• 8 oktober
• 6 november
• 14 januari
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§13. Mötets avslutande
Den tillfällige ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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………………………………………………
Tillf. ordförande/Sekreterare
Katarina Gåsste
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