
                                      Protokoll fört vid styrelsemöte mån. 14 jan.-2008 

 

Närvarande: Bodil Broberg, Veimei Antonsson, Marie Karlsson Lars-Olof Carlsson, Per  

                     Alvarsson, Lars Lövkvist, Per-Johan Alfredsson, Laila Nilsson, samt 

                     valberedningen: Bertil Persson, Bengt Nilsson och Sune Arvidsson. 

 

Nr. 1. Ordf. hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

Nr. 2. Till att justera dagens protokoll valdes Lars-Olof Carlsson 

 

Nr. 3. Diskussion kring ”Bo i By” –projektet samt renoveringen av ”Fattighuset” i Matteröd,  

          som ligger vid församlingshemmet och tillhör kyrkan. Vi enades om att bjuda in Bertil ¨ 

          Sjödahl till årsmötet för att ge inform. om tanken kring renoveringen. Laila Bjuder in  

          honom. 

 

Nr. 4. Per-Johan o Bodil inf. om vykort på Agdas stuga   

          Pris 500 ex. kostar 2150:- + moms. 

                1000 ex. kostar 2460: + moms. 

          Vi kom överens om att Per-Johan ska beställa 1000 ex. som vid försäljning ska kosta  

          10:-/st eller 30:-/5 st. 

 

 

Nr. 5. Våran hemsida har blivet väldigt bra, men vi kompl. m. Byalagets stadgar samt inform,  

          om Matteröd och Byalagets syfte. Per ombesörjer detta. 

 

Nr. 6. Årsmöte tisd. 12 feb kl 19.00 i församlingshemmet samling kl. 18.00 

          Bodil stämmer av tiden m. Sara Arambulla som ska berätta om snapphanar samt köper  

          en blomma t. Sara och beställer 75 färdiga frallor fr. Norrängskolan. Bengt och Marie  

          beställer 2 prinsesstårtor av Maj-Britt N. Per köper kaffe m.m. och gör utskick. Laila  

          affischerar och lånar nyckel t. församlingshemmet. Bodil Broberg avsäger sig sitt  

          uppdrag -som ordförande som väljs vid årsmötet. Laila avsäger sig sitt uppdrag som  

         sekreterare-som väljs vid styrelsen konstituering. Dagordningen för årsmötet fastställdes  

         och man gick igenom verksamhetsåret -2007. 

 

Nr. 7. Man gick igenom förslag på aktiviteter -2008 

          Kyrkans Gökotta –Per ansvarar för tipsrunda. 

          Må. 5 maj kl 18.00 Städdag vid Agdas stuga, Byalaget bjuder korv. 

          Må. 2 juni kl 19.00 Musik vid Agdas stuga. Veimei kontaktar ”Malatöserna”. 

          Fre. 20 juni kl 14.00-16.00 Midsommarfirande vid Agdas stuga. Bodil Broberg. 

          ansvarar 

          Må. 7 Juli Byavandring ev. Deleberga. Lasse L. o Laila ansvarar. 

          Fre. 8 aug. Grillfest vid Agdas stuga. Var och en tar med sig mat/dryck o stol. Ev få  

          P_O i Rivjärnet att underhålla. Laila ansvarar. 

          Önskemål om ”Skymningsvesper i stället för klorofyllgudstjänst vid Agdas stuga. ´ 

          Förslagsvis Sö. 7 sept kl 19.00. Laila förhör sig. Lasse C förhör sig m. Trifi-prova  

          vattenskidor i mitten av Augusti. Sö. 19 okt kl: 14.00 Äppelmöte i församl.hemmet. 

          Lasse L. kont Ann ”häxan” Jönsson för föredrag. Lasse C. inf. om den tilltänkta  

 

Nr. 8. Byggnationen av hus/tomter i Skyrup. Per och Bodil inf. om förslaget på vindkraftverk 

         i Skälsböke-Pilatorpet. 



Nr. 9. Ordf. tackade och förklarade mötet avslutat. 

 

 

                                                                                            Vid pennan 
                                                                                              Laila Nilsson 

 

Lars-Olof Carlsson 

Lars-Olof Carlsson 


