
 Protokoll fört vid styrelsemöte i Agdas stuga torsdag 5 augusti -10 

 

Närvarande: Per Alvarsson, Bodil Broberg, Marie Karlsson, Lars Lövkvist, Bo Nilsson och 

Boel Rönnblom. 

 

Nr. 1. Mötets öppnande 

Boel förklarade mötet öppnat. 

 

Nr. 2. Föregående protokoll 

Marie informerade om skyltregler från Trafikverket. En kostnadsgissning är ca 

8.000 kr per vit skylt vi önskar sätta upp. Avvaktar dock till efter skylt vid Agdas 

stuga är klar. 

Skylt i T-korsning är uppe. Avvaktar i frågan om fler är aktuella. 

Lars har inte prisuppgift på sina skyltar ännu. 

Texten om Agdas stuga diskuterades kort. Marie återkommer med förslag.  

  

Nr. 3. Augustiaktivitet 

Cykelrundan framskjuten till nästa år. Upplägg: karta finns, rundan blir start vid 

kyrkan-förbi Agdas stuga-kontroll vid Pilatorp-förbi Grösjön (där behöver 

cykelbara vägar kontrolleras) med vätskekontroll-Skälsböke-kontroll vid bäcken 

i Tågeröd-Deleberga-Agdas stuga. Ca 14 km. 

Ny augustiaktivitet blir istället studiebesök på Lasse Lövets nya fik i Myrarp, 

med möjlighet att fika om man vill det. Tisdagen den 17:e augusti. Per gör 

utskick. 

 

Nr. 4. Septemberaktivitet 

Skymningsvesper 5 september kl 19.00. Per/Boel kollar tid, präst och musik. 

Per kollar om korvvagnen fungerar. Om inte tar han kontakt med Lars, ev. kan 

hans bror titta på gasoltuben. 

Per handlar 80 st korv, bröd, lättöl/läsk. 20 kr för korv+dricka. 

Alla tar med lyktor, Marie tar med värmeljus. 

”Medtag egen stol” i utskicket, eventuellt kan de skriva det även i predikoturen. 

Marie, Per, Boel och Lars tar med några extrastolar var. 

 

Nr. 5. Oktoberaktivitet  

Äppelsöndag 24 oktober kl 14.00. Samling kl 12.30. 

Församlingshemmet och Lasse Williams är klara. 

Bodil B köper några nya dukar, i liknande stil som de tidigare. 

Styrelse och suppleanter bakar 3 äppelkakor/person samt tar med lite höstpynt. 

Inträde 30 kr. 

Bodil B fixar lotteriringar, alla försöker fixa priser. Boel handlar några. 

Per köper vaniljsås, kaffe, te, saft, socker, mjölk, servetter. 

Per annonserar i NSk. 

Bodil B fixar tack. 

 

Nr. 6. Leaderprojektet 

Vi försöker få till stånd ett nytt möte. Förslag: onsdag 15/9 eller tisdag 21/9. 

Bodil B kontaktar Rolf och återkommer. 

 

Nr. 7. Nästa möte 

Hålls i direkt anslutning till Äppelsöndagen, när det är avslutat. 

 



Nr. 8. Mötets avslutande 

Boel förklarade mötet avslutat. 

 

 Vid pennan   Justeras 

 

 

 

 Marie Karlsson, sekr.  Per Alvarsson 

 


