Protokoll fört vid styrelsemöte hos Marie K. måndagen 2 november -15
Närvarande: Kristina Carlsson, Anders Jaensson, Kristin Jönsson, Marie Karlsson, Maria
Vennerdahl och Rosemarie Wiktorsson.
Nr. 1.

Mötets öppnande
Rossie förklarade mötet öppnat.

Nr. 2.

Årsmötet
Årsmötet hålls onsdag 10 februari kl 19.00.
Föreläsare? Alla tänker till och kommer med idéer.
Fika; 40 frallor och två tårtor à 20 bitar från Lövet. Rossie beställer, vi brer
själva.
Kristina köper; ost, smör, skinka, korv, paprika, gurka, mjölk, 2 lotteriringar.
Kristin tar med kaffe.
Marie bokar och fixar nycker.
Per gör kallelse och ekonomiska underlag.
Marie gör verksamhetsberättelse och dagordning.
Alla försöker fixa priser.
Inga kända avhopp. Ber valberedningen att ta kontakt med Anders D, som av
personliga skäl inte har varit med under en tid.

Nr. 3.

Bidrag
Per meddelar; vi har inte fått besked från banken angående bidrag. Per funderar
på att söka Leader och/eller projektstöd från Länsstyrelsen. Han har mötets
mandat att göra det.

Nr. 4.

Äppelsöndagen
C:a 50 deltagare. 45 minuter är lagom föredragslängd. Det bör vi komma ihåg att
diskutera i förväg med föredragshållarna.

Nr. 5.

Tyringekalendern
Deadline förmodligen 30 november.

Nr. 6.

Bron
Johan låter hälsa att broprojektet rör på sig. Vi bör ha ett möte vid bron vid
tillfälle för att diskutera alternativ. Mats och Johan får komma med ett datum.

Nr. 7.

Aktiviteter 2016
Årsmötet onsdagen 10 februari kl 19.00.
Städdag måndagen 2 maj kl 18.00.
Gökotta torsdagen 5 maj kl 8.00.
Familjedag ev 28/5 eller 4/6, typ 13-17 (vid församlingshemmet/Agdas stuga
med förslag på aktiviteter; Camilla Råsberg, Lundströms ateljé, Pidde Pannkaka
– Anders J kontaktar honom om datum, Emma Sandberg som hundförare –
Anders J kontaktar henne, Johan Jerleryd, fibertält för frågor, ponnyridning,
hoppborg…)
Midsommar fredagen 24 juni kl vid Agdas stuga.
Kräftskiva 20 augusti, Sweedz är bokade.
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Nr. 8.

Nästa möte
Nästa möte hålls måndag 11 januari kl 18.30 hos Linda, med valberedningen.

Nr. 9.

Mötets avslutande
Rossie förklarade mötet avslutat.
Vid pennan

Justeras

Marie Karlsson, sekr.

Maria Vennerdahl
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