Protokoll fört vid styrelsemöte vid Agdas stuga tisdag 21 augusti -12
Närvarande: Per Alvarsson, Carina Jerleryd, Marie Karlsson, Agneta Nilsson, Bo Nilsson,
Eleonor Nilsson och Rosemarie Wiktorsson
Nr. 1.

Mötets öppnande
Rossie förklarade mötet öppnat.

Nr. 2.

Skymningsvesper
Söndagen 9 september, kl 18.00, vid Agdas stuga. Samarrangemang med
församlingen. Malaflickorna kommer att sjunga.
Byalaget serverar korv från den egna korvvagnen, med bröd och dricka.
Beräknar 50 personer.
Kan medverka: Marie, Bo, Eleonor. Rossie kommer senare. Ev. Per.
Om inte Per kommer så är Bo byalagets ”officiella” representant.
Per handlar 80 st korv, bröd, lättöl/läsk, ketchup, senap. 20 kr för korv+dricka.
Alla tar med lite lyktor och ljus.

Nr. 3.

Äppelsöndagen
Söndagen 21 oktober, kl 14.00, i församlingshemmet. Samling 12.30.
Inträde 50 kr för alla över 16 år. Agneta kan stå i entrén.
Kan baka 3 pajer: Marie, Per, Carina, Bo, Lars, Rossie, ev. Bodil.
Tillfrågar Laila Nilsson om hon kan baka en (Rossie frågar), Bodil Broberg om
hon kan baka en (Marie frågar) och Hanna om hon kan baka en (Per frågar).
Per köper vaniljsås, kaffe, te, socker, mjölk, servetter. Samt 2 lotteriringar.
Agneta tar med saft.
Carina tar med dukar.
Rossie fixar tack till underhållare och ”stugfixarna”. Totalt c:a 500 kr.
Marie bokar församlingshemmet och fixar nyckel.
Alla tar med lite höstpynt och försöker fixa lotteripriser, c:a 5 st/lotteri totalt.
Maila om man får tag i något pris.
Marie kollar med Bodil B angående hennes tidigare priskontakter.
Föreläsare Arnold kunde inte.
Musiktävling med Jolly Bob:s bokat istället.
Per gör eventuellt ett utskick, men annonserar i vilket fall som helst i NSk.

Nr. 4.

Kräftskivan
Den blev inställd pga för få anmälningar (37 st exkl styrelsen).
Kommentarer/tankar: Sprida det mer geografiskt (mot Tyringe)? Boka band
tidigare, gå ut med info tidigare. Bandet som spelade på Grålledagen är
intresserat och var populärt. Ev utan att byalaget fixar paj/sallad, men med
kaffe/kaka.
Beslut att göra ett nytt försök igen nästa år, med tidigare info och tidigare
anmälan.

Nr. 5.

Bankbok
En gammal bankbok ”till mindre bemedlade” är hittad och nu finns c:a 1.000 kr
på en fond. Upphittarna vill skänka pengarna till Matteröds byalag.
Vad göra med dem? Det vore kul med en tidningsartikel kring det (Bertil på NSk
kontaktas). Överlämning i samband med vilket tillfälle? Upphittarna
återkommer.
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Nr. 6.

Årsmöte
Årsmöte bestämdes till tisdag 12 februari 2013.
Marie kontaktar Bodil B om kontaktuppgifter till föreläsare om engelska
trädgårdar.
Carina kollar upp kvinnlig polis som håller föredrag.
Ytterligare förslag: Dan Glans.

Nr. 7.

Informationsskylt
Per har varit i kontakt med kommunen om informationsskylt liknande dem vid
Hovdala, placerad vid bron nära kyrkan. Han kommer att fortsätta att kontakta
dem för att trycka på. Mötet godkände att en del av ”utvecklingspengarna”
används till att markbereda för en sådan skylt.

Nr. 8.

Övriga frågor
Tankar för kommande arrangemang:
”Företagsmässa” – lokala företagare presenterar sig.
”Gåramålningsutställning” – tavlor och flygfoton på gårdar i trakten ställs ut.

Nr. 9.

Nästa möte
Nästa styrelsemöte sammakallas av Rossie. Hålls någon gång i januari.

Nr. 10.

Mötets avslutande
Rossie förklarade mötet avslutat.
Vid pennan

Justeras

Marie Karlsson, sekr.

Agneta Nilsson
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