Protokoll från möte med

Styrelse och aktivitetsgrupp för Östraby Bygdeförening tisdagen den 13 juni 2017 i
Bygdegården, Östraby
Närvarande: Ingrid Persson (ordförande), Lena Bergström, Kenneth Dagérus, Britt-Marie
Wall, Lars Andersson, Rolf Crona, Arne Holmgren, Ulla Olofsson och Christer Nilsson.

§1
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2
Förslaget till dagordning utdelades och fastställdes.
§3
Till att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll utsågs Arne Holmgren.
§4
Protokollet från föregående möte den 19 april 2017 gicks igenom, godkändes och lades till
handlingarna.
§5
Rapporter
- Nationaldagsfirandet genomfördes på sedvanligt sätt och i fint väder. 20 personer deltog i
frukostbuffén, då också 21-lotter såldes.
- Ordföranden rapporterade från arbetet i samarbetsgruppen ”Rädda landsbygdsskolorna”.
Inför kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni överlämnades en skrivelse undertecknad av
4790 personer med kravet ”landsbygdsskolorna ska utvecklas – inte avvecklas”. Krav fördes
fram på att frågan om landsbygdsskolornas framtid skall diskuteras samt att åsikter och
förslag inhämtas i kommande medborgardialoger och att inga beslut om eventuell
sammanslagning eller nedläggning tas före valet 2018. Samarbetsgruppen avser att nästa år
bjuda in samtliga politiska partier till en debatt och diskussion om hur de politiska partierna
vill arbeta med landsbygdsfrågorna i kommunen och vilka visioner man har inför framtiden.
Man är också angelägen om att samtliga byföreningar får chansen att medverka.
§6
Kommande aktiviteter
- Midsommarfirandet på Gästis planerades. Annonsering har gjorts och affischering skall
göras kommande dagar. Britt-Marie Wall ansvarar för ett lotteri omfattande 200 lotter.
Stommen till majstången tas till platsen av Agne Håkansson och Christer Nilsson. Beslöts att
vi klipper grönt till stången den 22/6 med samling på Emaus kl 18.00.
Lena Bergström ordnar saft och glasstrutar för utdelning till barnen.
- Stubbaracet går av stapeln den 9 september. Beslöts att vi anordnar ett tombolalotteri
omfattande 1500 lotter, samt säljer en lottring om 100 lotter där vinsten utgörs av ett inträde
till Tyroleraftonen den 14/10.
Beslöts vidare att medverka med en annons i Stubbaracets program, där vi flaggar för
Tyroleraftonen och arrangemanget ”Ur Hasse & Tages skafferi”.
§7
Konstaterades att försäljningen av medlemskort går trögt och bör intensifieras.
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§8
Övriga frågor
Lena Bergström informerade om Lammagårdens försäljning och aktiviteter i byn.
Konstaterades att man haft god uppslutning vid sina två hittills genomförda arrangemang,
vilket vi ser positivt på. De borde också fås att medverka på vår Julmarknad.
§9
Nästa styrelsemöte
Beslöts att nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 28 september 2017 kl. 19.00 i
Bygdegården. Ulla Olofsson ansvarar för fikat.

§ 10
Då inga fler frågor fanns att behandla, tackade ordföranden för visat intresse och förklarade
sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Christer Nilsson
Sekreterare
Justeras

Ingrid Persson
Ordförande

Arne Holmgren
Protokollsjusterare
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