Protokoll från möte med

Styrelse och aktivitetsgrupp för Östraby Bygdeförening torsdagen den 19 april
2018 i Bygdegården, Östraby
Närvarande: Ingrid Persson (ordförande), Lena Bergström, Agne Håkansson, Marie
Malmqvist, Rolf Crona, Arne Holmgren, Alexandra Granemark 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 Agne Håkansson.
§4
Protokollet från föregående möte den 1 mars 2018 gicks igenom och lades till handlingarna.
§5
Programbladet 2018
Konstaterades att årets programblad blev tryckt och distribuerat till Påsk. Det ekonomiska
nettot blev bra, bl.a. tack vare gynnsam tryckkostnad.
§6
Kommande arrangemang
- Valborgsfirande. Ris mm till bålet håller på att samlas in. Agne Håkansson samordnar.
Lena Bergström ansvarar för facklorna och ser till att vägvisningsskylt till bålet placeras ut.
Christer Nilsson informerar om arrangemanget på Facebook och Hemsidan samt skickar
underlag till Marie Malmqvist så att hon kan trycka affischer.
- Nationaldagen. Gästis arrangerar frukostbuffén och tar emot anmälningar.
- Flaggorna längs bygatan sätts upp i slutet av maj av Agne Håkansson och Christer Nilsson.
Några nya flaggor behöver införskaffas, vilket de också fick i uppdrag att göra.
Till flaggstängerna vid infarten från rv 13 behöver två nya svenska flaggor inköpas. Likaså
måste några flagglinor bytas ut. Ingrid Persson fick i uppdrag att göra dessa inköp.
§7
Hearing ”Rädda landsbygdsskolorna”
Alexandra Granemark redogjorde för arbetsgruppens arbete. Man kommer att genomföra en
hearing med kommunpolitiker den 26 april i Pärups bygdegård. Ett flygblad med inbjudan har
tagits fram och håller på att distribueras. Berörda bygdeföreningar skall dela på kostnaderna
för arrangemanget, vilket kommer att innebära ca 4000 kr per förening.
Beslöts att Östraby bygdeförening bidrar med nämnda summa.
§8
Inkomna inbjudningar till arrangemang
- Inbjudan från Hörby kommuns Kultur, Fritid och Ungdomsförvaltning till ”Kreativ
Aktörsträff” den 25 april, kl. 18.00 i Pärups bygdegård. Tema: Evenemang inspirerade ur vår
lokalhistoria”. Intresserade från Bygdeföreningen anmäler sig till förvaltningen.
1

- Kallelse till ”Hela Sverige skall leva”/Skånes årsmöte i Hässleholm den 26 april.
Ev. intresserade från bygdeföreningen anmäler sig själva.
§9
Skötsel av blomfaten i byn
Ingrid Persson fick i uppdrag att inköpa jord som behövs samt köpa penséer till
vårplanteringen.
Bestämdes att för vattningen de första sommarveckorna ansvarar Ingrid Persson (v 17 o 18),
Christer Nilsson (v 19), Kenneth Dagérus (v 20) och Lena Bergström (v 21). Beslut om
vattningsschemat för därpå följande veckor tas på nästkommande styrelsemöte.

§ 10
Lotteriansvarig
Styrelsen gav Marie Malmqvist i uppdrag att ansvara för lotterierna, inkl vinstanskaffning, till
årets grillkvällar och midsommarfirandet. Vinstvärdet skall motsvara ca 50 % av lottpriset.

§ 11
Övriga frågor
- Lena Bergström rapporterade från ”Handarbetskvällen” den 11 april. Sju personer
handarbetade under gemytliga former och det bestämdes att nästkommande träff blir tisdagen
den 8 maj kl. 18.30.
- Bygdeföreningens bänk och hus som tidigare stått vid återvinningsstationen finns för
närvarande hos Agne Håkansson. Beslöts att de målas och sedan placeras ut i skogsdungen
nedanför hans gård så att de kan användas av dagisbarnen m.fl. som besöker platsen.
§ 12
Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 12 juni 2018 kl. 19.00 (OBS ändrat datum jämfört
med det som bestämdes vid mötet) i föreningslokalen. Christer Nilsson 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

Marie Malmqvist
Protokollsjusterare
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