Protokoll fört vid styrelsemöte i Agdas stuga tisdag 24 mars -09
Närvarande: Per-Johan Alfredsson, Per Alvarsson, Bodil Arvidsson, Bodil Broberg, Anders
Jaensson, Marie Karlsson, Laila Nilsson, Boel Rönnblom och Rosemarie
Wiktorsson.
Nr. 1.

Mötets öppnande.
Per-Johan förklarade mötet öppnat.

Nr. 2.

Föregående protokoll.
Föregående protokoll gicks igenom. Utdelningsrundorna gicks igenom.
Kontaktuppgifter läggs till på hemsidan. Marie skriver lista för Agdas stuga.

Nr. 3.

Kommande aktiviteter.
Årets kommande aktiviteter gick igenom.
Förfrågan från kören om Byalaget vill hjälpa till vid vårsoarén 24 maj. Inget
direkt behov, men en fråga. Byalaget tackar vänligt nej.
Må 4 maj kl. 18.00 – Städdag Agdas stuga. Per fixar korv.
To 21 maj – Gökotta och tipspromenad. Per och Marie gör 6 frågor var till
tipspromenaden. Per fixar priser.
Må 1 juni kl. 18.30 – ”Sommarkväll med byalaget”, byavandring i
Tommaholma. Per-Johan ansvarar. Allt är inte helt klart, men det ska bli. Egen
fikakorg.
Fre 19 juni kl. 14-16 – Midsommarfirande vid Agdas stuga. Bodil B ansvarar.
Marie kommer till början av firandet. Boel siktar på att vara med. Bodil B frågar
dragspelarna.
Må 6 juli – ”Sommarkväll med byalaget”, vattenaktivitet kombineras med
uppvisning av vattenlivräddning med hund, Bodil och Sune håller i uppvisningen
med sina hundar. Lasse C/Bodil A ansvarar. I Mjölkalånga? Bodil A stämmer av
med Lasse om aktiviteten är windsurfing och/eller vattenskidåkning, måndag
eller söndag. Bodil A stämmer även av med kommunen om eventuellt
hundbadförbud. Egen fikakorg.
Ti 4 aug kl. 18.30 – ”Sommarkväll med byalaget”. Laila frågar Birgitta Lowén,
alternativt Marie frågar Lars-Erik Williams. Korvvagn.
Sö 6 sep kl. 14.00 – Klorofyllsöndag. Byalaget fixar fika.
Sö 18 okt kl. 14.00 – Äppelsöndag. Bodil B frågar Gösta Holmberg angående
Piratenföreläsning, alternativt Laila frågar Birgitta Lowén.

Nr. 4.

Övriga frågor.
2020-projektet.
Bodil B rapporterade från ”2020-projektet”, arbetsgrupp skolan. De hade bl.a.
rekommenderat att göra en marknadsföringsfolder.
Matterödsfolder
Mötet diskuterade möjligheten att göra en folder om Matteröd / Byalaget.
Vilken hjälp kan man få av kommunen – Bodil B kollar.
Vad ska det vara? Turistfolder / Byinfo / Välkomstblad.
Rosemarie lånar folder av V Torup, Anders visar boken de fick när de flyttade
in, alla samlar idéer och tar med material till städdagen 4 maj. Bodil A har
erfarenhet av att göra folder/tidning, mailar ut ett förslag.

Hemsidan
Marie mailar Matterödshistorik till hemsidan.
Laila kollar med Bildbyrån/Arne Forsell om foton på Agda/Matteröd.
Ska vi även kolla med Norra Skåne? Rosengren?
Nr. 5.

Nästa möte hålls i Agdas stuga i samband med städdagen 4 maj.

Nr. 6.

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

Justeras

Marie Karlsson, sekr.

Bodil Broberg

