Protokoll fört vid styrelsemöte vid Agdas stuga tisdag 7 juni -11
Närvarande: Per Alvarsson, Bodil Arvidsson, Bodil Broberg, Carina Jerleryd, Marie
Karlsson, Lars Lövkvist, Bo Nilsson, Charlotta Svensson och Rosemarie
Wiktorsson.
Nr. 1.

Mötets öppnande
Rossie förklarade mötet öppnat.

Nr. 2.

Grålledagen – tankar/utvärdering
Dagen gick bra. Mötet beslutade att skänka hälften av överskottet från
försäljningen av hamburgare och korv vid Grålledagen till skolprojektet i San
Rafael, Filippinerna.

Nr. 3.

Hjärtstartare - utbildning
Byalaget har fått en hjärtstartare av Tyringe Sparbanks Utvecklingsstiftelse.
Utbildning för den på torsdag 9 juni kl 18.00 (2,5 tim) för 2 personer, ledare
Herbert Lindgren. Platsen är OK Tyringes lokal på Möllegården, Verktygsvägen.
Charlotte och Bodil B går på utbildningen.
Placering för hjärtstartaren – mötets förslag är golfkansliet i Skyrup, Charlotte
kollar med golfklubben vad de tycker.
Det kommer att bli ytterligare utbildning senare, för fler. Förslag på
medverkande vid den utbildningen: representanter från syföreningen (Marie
kollar med diakonissa Eva Jonasson), golfklubben (Charlotte kollar), kyrkan (Per
kollar), hembygdsföreningen (Bo kollar), Trästället (Bodil B kollar), Anna
Wemlerth (Charlotte kollar) och Lasse eller Lisa från caféet i Myrarp.
En idé är att Herbert kommer på besök på Äppelsöndagen och presenterar
hjärtstartaren.

Nr. 4.

Skylten till Agdas stuga
Måndag 13 juni ska Rossie till AM-Tryck för att sätta skylten. C:a 3000 kr för
A2-plåtskylt med invikta kanter. För besöket behöver hon texten + bilder på
USB/CD.
Bodil A har årtalet när Agda flyttade, ger det till Marie som kompletterar texten
med det. Bodil A mailar även bilden av Agda framför stugan till Marie. Per
mailar loggan till Marie. Marie ser till att Rossie får text, logga och bild på
USB/CD. Rossie tar med sig foton från stugan, ett där Agda sitter och dricker
kaffe och ett där hon går på landsvägen. De två fotona tas också med på skylten.

Nr. 5.

Almanackan
Vad gör vi?
Fortsätter att komplettera med telefonnummer på företagslistan.
Samlar foton/fotoidéer från trakten (Per har en del på CD hemma, se punkt 9).
Lägger det i bakhuvudet, tar tag i det igen i februari.

Nr. 6.

Aktiviteterna
Måndag 4 juli kl 19.00. Maria Jönsson kommer och sjunger skillingtryck. Hon
vet om att det inte finns ström i stugan. Besökare tar med egen fika och egen
stol.
Midsommar – allt klart. Bodil B kommer. Per kommer nog och stöttar.
Kräftskivan 20 augusti kl 18.00 i Svens lada. (Ladan rymmer ca 140 personer).
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Rossie kollar med Wrambjer om hans band, vad de tar och vad de kan spela för
musik.
Bordsvisor – Charlotte kollar om det finns dukar med bordsvisor. Annars fixar
Marie sånghäfte.
Sallad, paj och bröd finns, kräftor (eller alternativ) och dryck tar var och en med
sig. Salladen fixar byalaget, bröd köper vi (Rossie kollar med konditori Lövet),
paj köper vi via catering om möjligt (Charlotte kollar med golfbanans
restaurang, Marie ber Bodil B kolla med Träställets restaurang, paj till ca 100
personer).
Tallrikar mm finns.
Anmälan genom att betala in 150 kr/person till Byalagets konto. 50 kr för barn
10-16 år.
Per gör utkast på inbjudan. Rossies och Maries telefonnummer står som kontakt.
Äppelsöndagen – Bodil B hade en idé om föreläsare. Marie kollar med henne om
hon har varit i kontakt med den personen. Marie informerar Rossie, om Bodils
kontakt inte fungerar kollar Rossie med representanter för San Rafael-projektet).
Nr. 7.

Budget
Förslag om frivillig avgift vid våra musikkvällar. Mötet ansåg att det kan vi ha.

Nr. 8.

Övriga frågor
Skolbyggnaden.
Bo kollar hur förskolan/fritids bedrivs i Häglinge.
Per skriver ett kort brev till kommunen om att vi ber att få komma in och titta på
lokalerna. Först för en informell visning, senare eventuellt för en formell visning
för intressenter.
Göran har fixat med träd vid Agdas stuga – mötet ansåg att det var bra.

Nr. 9.

Nästa styrelsemöte
Datum för nästa styrelsemöte sattes till torsdagen 4 augusti kl 18.30, hos Per.
Mötets syfte är framförallt kräftskivan. Per passar då också på att visa korten på
Matterödstrakten.

Nr. 10.

Mötets avslutande
Rossie förklarade mötet avslutat.
Vid pennan

Justeras

Marie Karlsson, sekr.

Carina Jerleryd
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