Protokoll fört vid styrelsemöte hos Per Alvarsson onsdag 7 september -11
Närvarande: Per Alvarsson, Bodil Arvidsson, Carina Jerleryd, Marie Karlsson, Lars Lövkvist,
Bo Nilsson och Rosemarie Wiktorsson
Nr. 1.

Mötets öppnande
Rossie förklarade mötet öppnat.

Nr. 2.

Kräftskivan – utvärdering
Arrangemanget blev lyckat.
Noteringar till ett kommande år:
Ca 65 personer närvarade, paj lagades till 72-92 personer, men den räckte lite för
dåligt. Den kunde varit förskuren. Sallad: 4 salladshuvuden, 20 tomater, 6 gurkor
räckte gott. 10 franskbröd räckte, 2 paket smör räckte. Kunde haft ost till brödet.
Skulle varit tydliga med om kaffe fanns eller inte. Sålde 27 korvar med bröd.
Ekonomi: Inträde 7300 + Korv 270 + Pant 26 – Mat, tillbehör 1256 (korven hade
vi) – Underhållning 5500 = 570 överskott. Det kunde inte varit färre deltagare
ekonomiskt sett, men det var ok för ett första år. Musiken var bra, bra att de
hjälpte till med bordsvisor. Kunde haft lotteri.

Nr. 3.

Klorofyllsöndagen – utvärdering
Ca 35 deltagare. Den var lyckad. Trevligt med mycket musik. Drygt 600 kr i
fikainkomster.

Nr. 4.

Skylten till Agdas stuga
Sista materialet mailat till AM-Tryck för 1-2 veckor sedan. Inte fått slutkorrektur
på det ännu. Därefter måste till skyltställning och betonggjutning.
Är det vägverkets representanter eller Bodil B som har tagit ner vägskylten?
Rossie kollar med Bodil och därefter Kent Berggren.

Nr. 5.

Äppelsöndagen
Sara Arambulla kommer. 3 pajer/styrelsemedlem, om man inte meddelar annat.
Bodil A har ej möjlighet att baka i år. Rossie stämmer av med ej närvarande på
mötet om det är någon ytterligare som har bekymmer med bakandet.
Samling kl 12.30, Äppelsöndagen startar 14.00.
Inträde 40 kr för alla över 16 år.
Per köper vaniljsås, kaffe, te, saft, socker, mjölk, servetter.
Per gör utskick och annonserar i NSk. I utskicket tas även med information om
Spökberättelser i Agdas stuga (måndagen 31 oktober kl 18.30, vi får då ha lite
lösgodis i en skål. Anders står väl för spökberättandet?).
Kan Bodil B ta med dukar och fixa lotteriringar (3 st)?
Rossie fixar tack.
Marie bokar församlingshemmet och fixar nyckel.
Alla tar med lite höstpynt och försöker fixa lotteripriser.
Påminnelse om att spara årets recept för ett kommande recepthäfte.

Nr. 6.

Almanackan – Foto
Tittade på de bilder som Per har.
Förslag på bilder att eventuellt ta med:
Höstbild på kyrkan taget från huvudvägen, en gren hänger ned i förgrunden.
Agdas stuga då Birgitta Lowén höll monolog. (Bild nr 5 på CD, mycket folk).
Skog på våren (gärna Skälsböke).
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Idrottsplatsen.
Skolan?
Skyrupslejonen (sponsorbild)?
Får/hjortar.
Laman i Lilla Oberöd.
Lucia i kyrkan. (Bild nr 3, hela tåget synligt).
Äppelsöndagen (Arrangemang på trappan eller äppelkakor).
Hästarna i Måleböke (sponsorbild)?
Golfbanan (sponsorbild)?
Bron nere i Matteröd.
Per kollar med Eva om hon kan fota kring ovanstående platser.
Nr. 7.

Skrivelse till kommunen/Artikeln i tidningen
Bra artikel men det väckte inte så mycket aktivitet hos politikerna. Svar från
kommunen har kommit. Per läste upp. De kommer inte att göra något aktivt för
att sälja eller hyra ut lokalerna. Inga signaler på att förskoleproblemet i Tyringe
kommer att lösas med hjälp av skolan, trots förslag från facket.
Förslag att prata med skolområdeschefen Monika Nilsson om hon har några
tankar och planer. Bo kontaktar henne.

Nr. 8.

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

Nr. 8.

Nästa möte
Nästa styrelsemöte bestämdes till tisdag 10 januari kl 18.30 hos Rossie
Wiktorsson. Marie meddelar valberedningens sammankallande, Bengt Nilsson.
Årsmöte bestämdes till onsdag 15 februari. Marie bokar församlingshemmet,
Per pratar med Risbergs om föreläsning, Marie meddelar Bengt.

Nr. 9.

Mötets avslutande
Rossie förklarade mötet avslutat.
Vid pennan

Justeras

Marie Karlsson, sekr.

Bo Nilsson
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