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 Protokoll fört vid styrelsemöte hos Rossie Wiktorsson måndagen 15 jan -18 

 

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

Karlsson och Rossie Wiktorsson. 

 

Nr. 1. Mötets öppnande - Rossie förklarade mötet öppnat. 

 

Nr. 2. Årsmötet 

Årsmötet hålls på Skyrupsgården. Fredrik Widmark med kollega håller ett 

föredrag om sin verksamhet på ca 30 minuter. De fixar fikat. Kristina har 

lotteriringar och kollar med FCT och MJ Antik om priser. Marie tar med 

eventuella priser hon har hemma. Rossie har förhinder, Bodil är vice ordf. 

Styrelsens ledamotssituation diskuterades, Marie överlämnar känd information 

till valberedningen. Per gör ekonomiska rapporter och utskick, Marie gör 

verksamhetsberättelse och dagordning. Samling kl 18.30. Bodil sätter en lapp på 

församlingshemmet om att det är på Skyrupsgården. Marie gick igenom den 

preliminära verksamhetsberättelsen. 

 

Nr. 3. Tyringekalendern 

Kalendern har gått ut med reklamen. Marie kollar med biblioteket om det finns 

några kvar att ha med på t.ex. årsmötet. 

 

Nr. 4. Bron 

Per har varit i kontakt med smed i Sandåkra Allround-Smide. Tanken är att ses 

vid bron när det blir ljusare. Per tar kontakt igen i början av februari. 

 

Nr. 5. Beredskap i kris 

Kristin och Marie hade bara ”luskat” lite inför mötet. Men efter mötet har Kristin 

bokat en föreläsning om beredskap ”72 timmar” med Nils-Bertil Finn. 

Föreläsningen hålls i församlingshemmet den 5 mars kl 18.30, med förtäring. 

 

Nr. 6. Aktiviteter  

Familjedagen – Kristin har fått kontakt med en Skogsmulle, Ann Eriksson från 

Västra Torup. 

Förfrågan om vi vill stå för grillning vid Svens lada under fotbolls-VM. Aktuella 

dagar måndag 18/6 kl 14.00 (Sydkorea), lördag 23/6 kl 20.00 (Tyskland) och 

onsdag 27/6 kl 16.00 (Mexiko). Byalaget återkommer i frågan. 

Hushållningsgillet har trädgårdskväll hos Laila och Lennart i augusti (19/8). Vi 

kan ta med det i Byalagets utskick. 

 

Nr. 7. Nästa möte 

Konstituerande möte direkt efter årsmötet. Därefter var nästa möte tänkt till 5/3, 

men får flyttas pga ovanstående beredskapsföreläsning. 

 

Nr. 8. Mötets avslutande - Rossie förklarade mötet avslutat. 

 

 Vid pennan   Justeras 

 

 

 

 Marie Karlsson, sekr.  Kristin Jönsson 

 


