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 Protokoll fört vid styrelsemöte hos Rossie måndagen 9 januari -17 

 

Närvarande: Per Alvarsson (fr punkt 6), Bodil Arvidsson, Kristina Carlsson, Kristin Jönsson, 

Marie Karlsson och Rosemarie Wiktorsson. 

Bengt Nilsson från valberedningen. 

 

Nr. 1. Mötets öppnande 

Rossie förklarade mötet öppnat. 

 

Nr. 2. Tyringekalendern 

Tyringekalendern gick ut med reklamen i slutet av 2016, så det verkar som att en 

del har fått det, men eventuellt inte alla. Dock kom inte våra aktiviteter med. 

 

Nr. 3. Årsmötet 

Maria och Anders är kända avgångar från styrelsen. Maria = fyllnadsval 1 år. 

Församlingshemmet är bokat onsdag 8 februari, mötet är 19.00. Marie hämtar 

nyckel. Vi samlas vid 18.00. Köper frallor (40 hela), ost, smör, skinka, paprika, 

gurka, mjölk, kaffe, servetter, socker, blomma, 2 lottteriringar. Kristina har saft 

och handlar. 2 st princesstårta 20-bitars beställs hos Lövet, Bodil beställer.  

Sara Bexdal från LillaRåa är intresserad av att föreläsa om ”Framtidens mat”, 

Marie bokar henne. Kostnad 1500 kr. 

Rossie har två priser i källaren, Per har något. Linda fixar priser och lämnar till 

Rossie. 

Per gör kallelse som vi delar ut. 

Per gör ekonomiska rapporter, Marie gör verksamhetsberättelse och dagordning. 

 

Nr. 4 Utdelningsrundor 

Kristina Carlsson kan ta över Marias utdelningsrunda. Per förklarar vilken det är. 

 

Nr. 5. Agdas stuga 

Det har vid två tillfällen i december varit skadegörelse i Agdas stuga. Första 

gången hade pulversläckaren tömts i hela stugan och när sedan 

saneringsföretaget kom för att titta på det hade det varit återbesök med 

fönsterrutor och delar av interiören sönderslagna. 

Per vill ha hjälp med att fylla i rapporten till försäkringsbolaget.  

Kända skador: Fotogenlampan, gamla flaskor, hyllan, låset på baksidan av huset 

eventuellt får hela dörren bytas (Bodil och Sune tittar på låset, eventuellt kan 

Lennart titta på dörren), linneskåpet (ev kan Lennart göra reparationsjobbet), 

tapet/vägg, fönsterrutor på baksidan. Bodil och Sune besöker stugan imorgon. 

Bodil har dokumenterat med foton efter båda tillfällena. Per och Bodil har 

kontakt i saken. 

Schröder har sanerat vad de har kunnat i den mån de har kunnat med tanke på 

förutsättningarna. 

Inga ledtrådar hittills, men förhoppningen är att någon vet något. 

Vi vet ännu inte vad självrisken blir. 

 

Nr. 6 Trädgårdsskötsel vid Agdas stuga 

Vi lyfter frågan på årsmötet. 

Ska vi köpa en gräsklippare? Marie/Bengt kollar lite på olika alternativ. Gärna 

med driv i hjulen. 
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Nr. 7. Fiberföreningen 

Förmodligen kommer vi inte att behöva göra något inför deras årsmöte. Per 

kollar om de vill presentera något på byalagets årsmöte. 

 

Nr. 8. Familjedag 

I vilken form vill vi köra den? Beslut att köra den typ som 2016. 

Tid: 13-16. 

Rossie bokar hoppborg. Rossie kollar med Malena Jaensson om ansiktsmålning. 

Bodil försöker kontakta Emma Sandberg. Per kollar med Camilla Råsberg. 

Linda funderar på om hon har minigrisar då och en ny häst. Kristina kollar GB-

clowndräkt. Är Lilla Tockarp intresserade igen? Rossie kollar med Maria om en 

underhållningskontakt som hon eventuellt hade. Alla funderar vidare på idéer. 

 

Nr. 9. Kräftskiva 

Sweedz kan inte den 19 augusti eller den 2 september, Tyringedagarna är 26 

augusti. Kontakt med Christer Wrambjer, han är intresserad och kollar upp 

datum och folk. 

 

Nr. 10. Bron 

Enligt samtal med Rossie gör Johan markarbetet om någon annan gör räcket och 

anslutningen av räcket. Per skickar förslagsritningen till Rossie som tar kontakt 

med Göinge Mekaniska. 

 

Nr. 11. Utskick 

Vi gör två utskick för 2017. Kräftskivans datum bör vara med redan på första 

utskicket. 

 

Nr. 12. Nästa möte 

Nästa möte är måndagen 6 mars kl 18.30 hos Marie. 

Marie påminner om mötet när det närmar sig. 

 

Nr. 13. Mötets avslutande 

Rossie förklarade mötet avslutat. 

 

 Vid pennan   Justeras 

 

 

 

 Marie Karlsson, sekr.  Kristin Jönsson 

 


