Protokoll fört vid styrelsemöte i Agdas stuga måndag 17 augusti -09
Närvarande: Per-Johan Alfredsson, Per Alvarsson, Bodil Arvidsson, Bodil Broberg, Anders
Jaensson, Marie Karlsson, Laila Nilsson och Boel Rönnblom.
Nr. 1.

Mötets öppnande.
Per-Johan förklarade mötet öppnat.

Nr. 2.

Föregående protokoll.
Föregående protokoll gicks igenom. Kjell Nilsson har sagt att han ska titta på
träden, eventuellt tillsammans med Göran.

Nr. 3.

Genomförda aktiviteter.
Må 1 juni – ”Sommarkväll med byalaget”, byavandring i Tommaholma. Bo i
Myrarp hade gjort ett gediget bakgrundsarbete och förtjänar ett extra tack för
hjälpen. Laila fixar.
Må 6 juli – Vattenaktiviteten. Runt ett 30-tal närvarade på fm respektive em,
trots regn. 14 st provade att vindsurfa. Ett lyckat arrangemang som lockade fler
yngre deltagare än vanligt.
Ti 4 aug – ”Sommarkväll med byalaget”. Birgitta Lowén. 100 personer
närvarade, mycket lyckat och Birgitta själv var mycket nöjd.
Övriga aktiviteter (gökotta, midsommar) har också genomförts.

Nr. 4.

Kommande aktiviteter.
Årets kommande aktiviteter gick igenom.
Sö 6 sep kl. 14.00 – Klorofyllsöndag.
* Samling 13.00. Vi beräknar 50 personer. Bodil B och Anders har förhinder.
* Per kollar om vaktmästaren fixar stolar och bord. Per-Johan reserv.
* Bodil B fixar 50 st muggar på IKEA (2 kr/st) och skickar via Boel.
* Bodil B skickar dukarna med Boel.
* Bodil B bakar bullar, skickar med Boel.
* Boel bakar mjuk kaka.
* Laila bakar 2 småkakor.
* Alla tar med 2 kannor kaffe var, utom Boel som tar med tevatten och –påsar.
* Per fixar servetter, saft, mjölk, socker.
* Marie affischerar.
* Frivillig avgift.
Sö 18 okt kl. 14.00 – Äppelsöndag.
* Samling 13.00.
* Gösta Holmberg har tackat ja till att hålla föreläsning om Piraten.
* Inträde 30 kronor.
* Alla bakar 3 äppelkakor var + tar med ”höstpynt”.
* Per fixar annons i NSk.
* Per köper kaffe, vaniljsås, mjölk, socker, servetter, tepåsar.
* Bodil A tar med saft.
* Anders fixar välkomstdryck från Kivik och glas.
* Bodil B fixar lotteriringar. Alla försöker fixa priser.
* Marie bokar församlingshemmet, ordnar nyckel och affischerar.
* Bodil B fixar tack.

Nr. 5.

Övriga frågor.
2020-projektet.
Bodil B rapporterade kort från ”2020-projektet”.
Matterödsfolder
Per tar kontakt med Jan Andersson som har sagt att han kan hjälpa till att ta
foton. Även Eva Johansson har tagit en del foton.
Årsmötet
Hålls tisdag 9 februari 2010.
Förslag på föreläsare till årsmötet, alla tänker till till nästa möte.
Förslag till kommande möten
Torsten Karlsson, ”antikrunda” – i samband med t.ex. grillkväll?
Marie kollar vad SV har för föreläsare och kollar med dem om vi kan lägga med
en ”blänkare” om deras föreläsning i församlingshemmet vid vårt nästa utskick.
Utgrävningsansvariga på Hovdala.
Martin Ingvarsson – Anders kollar med honom om det kan vara ett alternativ till
årsmötet.
Höst/julmarknad med lokalproducerat livsmedel? (Materöd)
Ekonomi
Per har gjort en bidragsansökan hos Sparbanken 1826 samt ansökt och fått
officiellt organisationsnummer.
Agdas stuga
Bodil A fixar ny kopia av pärmen om Agda och hennes förfäder till stugan.
Blommor till brudparet som gifte sig i stugan på alla hjärtans dag. Per-Johan
fixar.

Nr. 6.

Nästa möte hålls i samband med Äppelsöndagen.

Nr. 7.

Mötet avslutas.
Per-Johan förklarade mötet avslutat.
Vid pennan

Justeras

Marie Karlsson, sekr.

Boel Rönnblom

