Protokoll fört vid styrelsemöte hos Marie måndagen 3 april -17
Närvarande: Per Alvarsson, Kristina Carlsson, Kristin Jönsson, Marie Karlsson, Rickard
Olofsson och Rosemarie Wiktorsson.
Nr. 1.

Mötets öppnande
Rossie förklarade mötet öppnat.

Nr. 2.

Årets aktiviteter
Må 8 maj kl 18.00 – Trivselkväll på Agdas stuga. Kristina fixar korv och bröd
(20-25 st) och tillbehör.
To 25 maj kl 8.00 – Gökotta. Per fixar tipspromenad. Rossie har priser.
Ti 6 juni kl 13.00-16.00 – Familjedag vid Matteröds skola. Blir inget med kören
(de har sitt den 11 juni, i mindre format).
Ansiktsmålning, ev kan Malena Jaensson
Hoppborgar, Djungelbanan och Hajen bokade (Rossie justerar tiden).
Servering av korv och hamburgare.
Kaffekokning och kanelbullar (Kristin, Rossie och Per bakar).
Kioskservering.
Kristina är inköpsansvarig.
Per kontaktar Camilla Råsberg
Linda – minigrisar och häst? Andra hästalternativ?
Marie kollar med estetlinjen och Teaterskolan i Bjärnum om de har någon i sina
kretsar som sysslar med barnunderhållning. Men fler förslag kan behövas!!
Kristina kollar med GB-gubben.
Kristin kollar med ambulansen.
Bodil kollar med Emma Sandberg.
Marie kollar med Lilla Tockarp.
Per kollar om vi får vara i skolan och i hagen intill.
Fre 23 juni kl 14.00-16.00 – Midsommar. Per ansvarar från styrelsen. Men vi
saknar musik – fundera på detta!
Lö 2 september OBS! Datumet!! – musiken blir Christer Wrambjers duo.
Upplägg som tidigare år.
Sö 15 oktober kl 14.00 – Äppelsöndagen. Musikquiz? Rickard kollar om Anna
och Jennifer i kören skulle vara intresserade av att göra något.
Per fixar ett nytt utskick. Försöker göra det innan trivselkväll.

Nr. 3.

Agdas stuga
Schröder har eventuellt några saker kvar som inte har gått att sanera. Rickard
kollar med Jonte från Schröder om de har något kvar.
Länsförsäkringar – kostnaderna reglerades via oss, inte direkt mellan parterna.

Nr. 4.

Fotbollströjor från Matteröds IF
Vill vi ha en eller flera fotbollströjor från Matteröds IF?
Ja, en dress.

Nr. 5.

Mötesrutin
Möte första måndagen i månaden. Nästa gång blir måndagen 8 maj i samband
med trivselkvällen.
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Nr. 6.

Broräcket
Rossie har haft kontakt med Hässleholms Smide (Ronny Svensson) som
tillsammans med Rossie har varit och tittat på det idag. De säger att de kan göra
det under våren.
Hässleholms Smide vill först sätta ett galvat räcke, som man efter ett par år kan
måla svart. Han ska lämna ett utseende- och kostnadsförslag.

Nr. 7.

Placering av medel
Per får tillåtelse av mötet att placera 10.000 kr i aktiefonder med något lägre
risk.

Nr. 8.

Konstituerande
Styrelsen konstituerade sig för 2017 enligt följande:
Ordförande – Rossie Wiktorsson (vald av årsmötet)
Vice ordförande – Bodil Arvidsson
Kassör – Per Alvarsson
Sekreterare – Marie Karlsson
Ordförande och kassören tecknar kontot var för sig.

Nr. 9.

Nästa möte
Nästa möte är måndagen 8 maj i samband med trivselkvällen. Rossie kontaktar
Johan, Rickard kontaktar Kennet.

Nr. 10.

Mötets avslutande
Rossie förklarade mötet avslutat.
Vid pennan

Justeras

Marie Karlsson, sekr.

Per Alvarsson
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