Protokoll från möte med

Styrelse och aktivitetsgrupp för Östraby Bygdeförening torsdagen den 18 januari
2018 i Bygdegården, Östraby
Närvarande: Ingrid Persson (ordförande), Lena Bergström, Kenneth Dagérus, Britt-Marie
Wall, Marie Malmqvist, Lars Larsson, Rolf Crona, Arne Holmgren, Ingrid Nilsson 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 Britt-Marie Wall.
§4
Protokollet från föregående möte den 9 november 2017 gicks igenom, godkändes och lades
till handlingarna.
§5
Rapporter
Julmarknaden genomfördes enligt planerna den 2 december 2017. Acceptabelt väder rådde
med hygglig tillslutning av knallar och marknadsfolk. Antalet besökare kunde ha varit större
men arrangemanget gav ändå ett överskott på ca 3000:- kr.
§6
Beslöts att nyinflyttade till orten har fritt medlemskap i Bygdeföreningen under
inflyttningsåret.
§7
Programbladet 2018
Programbladet 2018 diskuterades och planerades.
Beslöts att:
• årets upplaga skall tryckas i 900 exemplar i A5-format och ha samma annonspriser som
föregående år, nämligen:
Helsida
1400 kr
½- sida
700 kr
¼- sida
400 kr
1/8- sida (minsta storlek) 200 kr
• fördela arbetet med layout och uppgiften att kontakta presumtiva annonsörer i enlighet
med dagens diskussion. Ytterligare annonsörer välkomnas. Arbetet med annonsackvisition skall vara klart till nästa styrelsemöte.
• ge föregående års redaktionskommitté, Christer Nilsson, Lena Bergström och Ingrid
Persson, nytt förtroende för årets utgivning
• stämma av arbetet med framtagningen av programbladet på nästkommande styrelsemöte.
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§8
Inkomna skrivelser
- Holma folkhögskola hade inbjudit till kursen ”En by ställer om”. Kursen riktar sig till de
som är intresserade av byutveckling och vill arbeta tillsammans kring idéer och hållbara
system för en bys fortsatta utveckling. Intresserade från Bygdeföreningen får själva anmäla
sig till skolan (kontaktman: Jan Wilson, Askeröd).
- Lions Club Hörby inbjuder till samarbete och ekonomisk stöttning av verksamhet för äldre i
kommunen. Vi beslöt att ansöka om medel till att genomföra Möllagårdsfester liknande de
som arrangerats för ett antal år sedan för att skapa glädje och samvaro för våra äldre.
Uppdrogs åt Ingrid Persson att svara för ansökan hos Lions.
§9
Aktiviteter 2018
Mötet beslöt att arbeta för att genomföra de aktiviteter som skissas nedan. Ytterligare
arrangemang kan tillkomma. Avstämning görs vid kommande styrelsemöte. Beslut tas av
årsmötet.
30 april
Traditionellt valborgsmässofirande
16 maj
Blomstervandring
6 juni
Nationaldagsfirande med frukost
22 juni
Midsommarfest (med underhållning)
25 oktober Ärtbuffé
30 november Julmarknad.
5 mars 2019 Årsmöte
Tillkommer:
Hantverkskafé arrangeras på Mys Inn den 2:a onsdagen i månaderna april 2018 samt
september 2018 – april 2019.
Grillkvällar i samarbete med LRF. Förslagsvis: 17/5, 14/6, 12/7 och 9/8. Arne Holmgren
stämmer av med LRF om datumen.
Eventuellt kan något studieförbund (ex.vis ABF) vara villigt att samarbeta om något
arrangemang i Östraby.
§ 10
Årsmöte
Beträffande årsmötet den 6 mars 2018 bestämdes följande:
- Lokal och fika (fralla) på Gästis bokas av Lena Bergström. Vi försöker ordna någon typ av
underhållning.
- Försäljning av 21-lotter genomförs.
- Annonsering: Christer Nilsson gavs i uppdrag att annonsera på Facebook och Marie
Malmqvist fick i uppdrag att trycka upp affischer.
- Årsmöteshandlingarna gås igenom på nästkommande styrelsemöte. Christer Nilsson
utarbetar en verksamhetsberättelse. Lena Bergström gör bokslut och får handlingarna
reviderade.
- Styrelsen beslutade föreslå oförändrad årsavgift, 100:-/familj, för 2019.
§ 11
Övriga frågor
- Batteriet till hjärtstartaren på Möllagården har tagit slut. Lena Bergström har fått kontakt
med ett företag som åter kan få den funktionsduglig. Vi erbjuds ett ”service-paket”

2

innefattande batteri + laddare för 2685 kr/5 år. Exakt vad som då ingår är oklart. Lena
Bergström kollar upp och får i uppdrag att göra beställning om det verkar ok.
- Samtliga flaggor för flaggstängerna vid rv 13 är nu i så dåligt skick att de får kasseras.
Beslöts att ge Ingrid Persson i uppdrag att införskaffa två svenska och en skånsk flagga.
- Christer Nilsson informerade att föreningen som gåva från Andrew Peterson-sällskapet fått
ett ex. av boken ”Andrew utvandraren”, som bl.a. handlar om Elsa Andersdotter från Östraby
socken. Man har fått en del underlag till boken dels av honom och dels från ”Östrabyboken”.
§ 12
Nästa styrelsemöte
Beslöts att nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 1 mars 2018 kl 19.00 i
föreningslokalen. Ingrid Persson ansvarar för fikat.

§ 13
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

Britt-Marie Wall
Protokollsjusterare
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