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 Protokoll fört vid styrelsemöte i Agdas stuga 4 april -16 

 

Närvarande: Per Alvarsson, Bodil Arvidsson, Kristina Carlsson, Kristin Jönsson, Marie 

Karlsson, Maria Vennerdahl och Rosemarie Wiktorsson. 

 

Nr. 1. Mötets öppnande 

Rossie förklarade mötet öppnat. 

 

Nr. 2. Familjedag 

Måndagen 6 juni, kl 14-17. 

Vi träffas 12.00 vid församlingshemmet. 

Bodil har två tält som kan användas vid skolan. 

Placering skolan – Per har inte fått svar ännu (har dock efter mötet fått ok) 

Emma Sandberg, visa bil och hundar – Maria ber Anders kontakta Emma 

Hoppborg – Rossie bokar haj + slider 

Ponnyridning – Linda har häst 

Använda Kurts fårhage till ridningen – Per kollar med honom 

Uppträde – Alla funderar vidare (efter mötet har clownen Cito bokats) 

Brandbil – Rossie har frågat Conny som kollar med kollegorna och ger Rossie 

besked 

Flaggor & ballonger – Kristina och Rossie handlar 

Tipspromenad med vuxenfrågor respektive barnfrågor – Bodil har skickat frågor 

till Marie som kompletterar, max 10 frågor. Rossie och Kristina handlar priser. 

Kiosk – Korv med bröd från korvvagnen, sugrörsdricka, godis. 

Låna GB-gubbskläder och dela ut glass – Kristina väntar på svar 

Ansiktsmålning – Rossie kan, Rossie och Kristina handlar färg 

Kaniner – Linda från Lilla Tockarp kommer med något/några djur 

Bemanning under dagen: Per och Marie sköter hoppborg/kiosk/tipspromenad, 

Linda hästarna, Maria glassen, Rossie ansiktsmålningen, Kristin kaffe. 

  

Grilla till kören och deras arrangemang 17.30-19.30. 

Kristin har fixat tält till kvällen. 

Kvällen med kören: grilla hamburgare och korv + kaffe och kanelbulle. 

Kanelbullar – Per beställer av Lövet 

Biljetter till mat + fika – Bodil fixar 2x50 biljetter 

Rossie och Kristina handlar till kvällen (och em). 

 

Nr. 3. Inkomna mail 

Mail från Gay Glans - Rossie svarar Gay. 

Mail från Åke Persson – Bodil har kontaktat honom.  

 

Nr. 4. Hjärtstartaren 

Marie ska beställa nya batterier. Har kollat att den tål kyla, det gör den. Men 

kanske ska den ändå pga sitt värde placeras inne i församlingshemmet och vara 

tillgänglig vid aktiviteterna där.  

 

Nr. 5. Byabladet 

Byabladet gicks igenom. 

Midsommar – Per kan komma. 

Kräftskivan och Familjedagen – Rossie fixar affischer till städdagen, affischerna 

sätts upp på lite olika ställen, även i Tyringe. 
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Äppelsöndagen – ta med att vi gärna tar emot äppelkakor. Föreläsare – Maria 

kollar med Jens på Hovdala. Kristina kollar med Hesselbom. 

 

Nr. 6. Utdelningsrundor 

Utdelningsrundor gicks igenom. 

 

Nr. 7. Bron 

Mats håller på med det och hoppas få loss lite mer tid för det. Göinge mekaniska, 

Kewa respektive ”Pluto” kan vara möjliga kontakter. 

Kan ev söka från Leader/Landsbygdsutveckling. 

 

Nr. 8. Nästa möte 

Nästa möte är i samband med trivselkvällen måndagen 2 maj kl 18.00 vid Agdas 

stuga. 

 

Nr. 9. Mötets avslutande 

Rossie förklarade mötet avslutat. 

 

 Vid pennan   Justeras 

 

 

 

 Marie Karlsson, sekr.  Bodil Arvidsson 

 


