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 Protokoll fört vid styrelsemöte i Agdas stuga torsdag 7 mars -13 

 

Närvarande: Per Alvarsson, Anders Jaensson (mötets andra halva), Marie Karlsson, Agneta 

Nilsson, Bo Nilsson och Rosemarie Wiktorsson. 

 

Nr. 1. Mötets öppnande 

Rossie förklarade mötet öppnat. 

 

Nr. 2. Broschyren 

Lite finputsning på broschyren, sedan mailar Per den till Rossie för prisförslag 

hos ett par olika tryckerier. Görs snarast. 

 

Nr. 3. Aktiviteter 2013 

Vid någon av årets aktiviteter ska Årets Agda uppmärksammas, Rossie funderar 

på lämpligt tillfälle och har kontakt med Bodil som blev glad för utmärkelsen. 

Må 29 april kl 18.00. Städdag i Agdas stuga. Grillar korv (Per fixar korv, bröd, 

vatten), Agneta tar med saft. 

To 9 maj kl 08.00. Gökotta, samarrangemang med församlingen. Per fixar 

tipsrunda. Marie mailar i god tid förslag på några frågor. 

Fre 21 juni kl 14.00-16.00. Midsommarfirande vid Agdas stuga. Vill Bodil B 

hålla i det? Rossie kollar med henne snarast. 

Sö 7 juli, med start mellan kl 13.00-13.30. Cykelrunda med tipsfrågor samt 5-

kamp vid skolan. Marie har gjort förslag på cykelrunda, Rossie tittar på 5-kamp. 

Marie fixar frågor till cykelrundan. Marie mailar text för utskicket till Per. 

Må 8 juli – fre 12 juli. Turistrundor arrangerade av Tyringe museum och 

Turistbyrån, där ett av stoppen är Agdas stuga. Marie kollar med dem ungefärlig 

tid på dagen och hur långt stopp som är planerat. Rossie kollar med Bodil 

Broberg och Per kollar med Sonja Christiansson om de kan närvara vid besöken. 

Marie kan nog närvara alla dagar. Att ha med vid stugan: vykorten och böcker 

till försäljning (Per har böcker), gästboken och bankboken. Ha med turen i 

utskicket. (Tillagt efter mötet och efter kontakt med Tyringe museum; turerna 

blir må-fre eller ti-lö, sannolikt på förmiddagen, stoppet blir ca en halvtimma 

och ca 15 personer per tur). 

Må 5 augusti kl 18.30. Musikkväll vid Agdas stuga. Frida Nilsson och Jesse 

Emmoth är bokade. Bo fixar blommor. Frida återkommer angående eventuellt 

behov av el. ”Medtag stol och kaffekorg” i utskicket. Lotteri, lite vinster finns, 

Rossie kollar vad som finns och behov av komplettering.  

Lö 17 augusti kl 18.00. Kräftskiva med logdans i Svens lada. Rossie ringer och 

bokar orkestern snarast, för att få med det i utskicket. Med i utskicket; datum, 

orkester, 150 kr/vuxen, 50 kr/barn 10-16 år. Ev görs pajerna hos Lars L kvällen 

innan. Rossie bokar ladan. Anders kan grilla korv. 

September. Klorofyllgudstjänst alternativt skymningsvesper? Per kollar. 

Sö 20 oktober kl 14.00. Äppelsöndag. Föreläsare: Anders Jaensson om FN-tjänst 

i Kongo bokad (ca 45 min).  

Avvaktar med besök på Jan Carlssons mjölkgård. 
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Nr. 4. Skylten 

Per kollar med Lennart om ställning till skylten. Skylten finns för närvarande i 

stugan. 

Det har tidigare diskuterats att ställningens layout ska vara typ som nedan, med 

plats för både skylten och anslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 5. Bankboken 

Bankboken som byalaget fick på årsmötet förvaras tills vidare hos kassören. Tas 

med då och då vid vissa arrangemang. 

 

Nr. 6. Skolan 

Inga nya idéer. Visning? Idémöte? Brev till Per Palmgren? 

 

Nr. 7. Vägen 

Ännu inget svar från Tekniska kontoret. 

 

Nr. 8. Hjärtstartaren 

Marie kontaktar Herbert Lindgren och kollar om han kan hålla i utbildning. 

Bokar ett datum i typ maj. Hur många kan enligt honom närvara vid 

utbildningen? (Se protokoll 110607 för förslag på namn). 

 

Nr. 9. Mötets avslutande 

Rossie förklarade mötet avslutat. 

 

 Vid pennan   Justeras 

 

 

 

 Marie Karlsson, sekr.  Agneta Nilsson 

 


