Protokoll fört vid styrelsemöte hos Rosemarie Wiktorsson ons 13 nov -13
Närvarande: Per Alvarsson, Anders Jaensson, Marie Karlsson, Agneta Nilsson, Bo Nilsson
och Rosemarie Wiktorsson.
Nr. 1.

Mötets öppnande
Rossie förklarade mötet öppnat.

Nr. 2.

Årets aktiviteter
Vi känner oss nöjda med årets aktiviteter och uppslutningen till dem. Det har
kommit en hel del positiv feedback från deltagarna. Kul!
Att följa upp från aktiviteterna:
Per fixar överföring av pengar till Hoppets Stjärna.
Agdaskylten behöver skruvas fast i infoskylten.

Nr. 3.

Aktiviteter 2014
Mötet spånade kring ett 20-årsjubileum:
Matmarknad (getost, ägg, potatis, honung, vin…?) – Marie frågar Bengt om LRF
är intresserade av att samarrangera något i den vägen. Går det att köpa en gris
eller ett vildsvin från någon av de lokala företagarna?
Krogrunda?
Konstutställning i Svens lador – Per kolla med Lennart Nilsson, Gustav Nilsson
samt Eva och Stefan Sandström , Bo kollar med Henry Johansson, Anders kollar
med Alf Lundström och Sophie Lossing.
Visa upp Agdas stuga och kyrkan på något vis.
Kören har sin avslutning 8 juni och samlas igen i augusti – möjligt att ha det i
samband med deras avslutning? Rossie kontaktar Majlis.
Barnens dag som aktivitet? Anders Ödman som föreläsare vid något tillfälle?

Nr. 4.

Årsmötet / nästa års styrelse
2 personer har aviserat sitt utträde inför nästa år. En del nya namn diskuterades,
Marie lämnar över namnen till Bengt i valberedningen.
Årsmötet hålls onsdagen den 12 februari kl 19.00 i församlingshemmet i
Matteröd. Marie bokar.
Alla försöker ordna priser till lotteri.
Förslag på föreläsare: Eva-Gun Westford – Rossie kontaktar henne. Dan Glans,
Bertil Nilsson.
Punkter på årsmötet, förutom sedvanliga årsmötespunkter: skötseln av
trädgården kring Agdas stuga, tillsyn av hjärtstartaren.

Nr. 5.

Nästa möte
Möte hos Marie, inklusive valberedningen, onsdag 8 januari kl 18.30. Alla
funderar på det kommande årets aktiviteter.

Nr. 6.

Mötets avslutande
Rossie förklarade mötet avslutat.
Vid pennan

Justeras

Marie Karlsson, sekr.

Per Alvarsson
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