Protokoll från möte med

Styrelse och aktivitetsgrupp för Östraby Bygdeförening torsdagen den 13 september 2018 i Bygdegården, Östraby
Närvarande: Ingrid Persson (ordförande), Agne Håkansson, Marie Malmqvist, Rolf Crona,
Arne Holmgren, Alexandra Granemark, Kenneth Dagérus, Lena Bergström (fr.o.m. § 12) 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 Marie Malmqvist.
§4
Protokollet från föregående möte den 12 juni 2018 gicks igenom och lades till handlingarna.
§5
Rapporter
- Av sommarens grillkvällar kunde endast 2 genomföras. En grillkväll fick ställas in p.g.a.
häftigt regn och en p.g.a. torkan med utfärdat grillningsförbud. På vardera av de två
genomförda grillkvällarna såldes ett ringlotteri om 100 lotter.
- I samband med årets Stubbarace sålde Bygdeföreningen totalt 2000 st tombolalotter (5 lotter
för 20 kr alt. en lott för 5 kr) på själva stubbaracet och på kvällens Bonnafest.
§6
Ekonomisk ersättning vid arrangemang o.dyl.
- Mötet beslöt att Bygdeföreningen i fortsättningen skall betala för de råvaror, som olika
personer inköper till att användas till föreningens publika verksamhet. Det kan gälla
ingredienser vid bakning/matlagning, drivmedel mm.
§7
Tårtkalas den 18 september
Till dags dato hade 56 personer anmält sig till arrangemanget, som startar kl. 14.30. Därtill
kommer de 6 musikerna i ”Blandfärs”. Arbetet med att ställa iordning lokalen och duka gicks
igenom.
Beslöts att anordna ett ringlotteri om 200 lotter. Vinster: 2 st presentkort på inträde till
Teaterkvällen den 9 oktober samt div vinster för ca 150 kr, som Marie M ordnar.
§8
Teaterkväll den 9 oktober
I samarbete med Hörby teatersällskap ges föreställningen ”Den osynliga väggen” på
Möllagården den 9 oktober kl 19.00. Bygdeföreningen ansvarar för kaffeservering (kaffe +
kakor) i pausen. Agne H ombesörjer att ett enkelt podium kommer till stånd (2 st lastpallar +
golvskiva).
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§9
Ärtbuffé den 25 oktober
Arrangemanget genomförs som planerat. Christer N och Marie M tar fram affischer.
§ 10
Julmarknad den 1 december
Några knallar hade redan hört av sig och bokat plats. Beslöts att avgiften för ståndplats skall
vara oförändrad 100:-/stånd. Arne H fick i uppgift att beställa gran hos Nils-Martin Andersson
och komma överens om att vi får klippa granris hos honom även i år.
§ 11
Inkomna skrivelser, meddelanden mm
- Från Kreativa aktörer hade vi fått en inbjudan till arrangemanget ”Hur arbetar vi kreativt för
hållbarare byar?” i Askeröd den 27 september. De personer från vår förening som är
intresserade av att delta anmäler sig själva eller via ordf. Ingrid Persson.
- Hela Sverige ska leva Skåne bjuder in till workshop i byaplaner den 9 oktober i Höör.
Byaplaner är verktyg som kan användas i olika sammanhang: för att motivera
projektansökningar, när man förhandlar med kommun och andra myndigheter och inte minst
för att systematisera byns egna aktiviteter och resurser.
De, från Bygdeföreningen, som är intresserade att delta hör av sig till ordf. Ingrid Persson.
- Kommunen erbjuder ersättning till föreningar som arrangerar höstlovsaktiviteter. Mötet
konstaterade att Bygdeföreningen inte själv har resurser för medverkan. Eventuellt kan man
erbjuda lokal för genomförande i Bygdegården. Alexandra G. hade hört att det i Västerstad
fanns visst intresse för dansverksamhet. Hon fick i uppdrag att stämma av om det kunde
finnas intresse för t.ex. ”Prova på dans”.
§ 12
Övriga frågor
- Ordföranden informerade om att kommunen, på uppdrag av förskolan, hissat sin ”Grön
flagg” på en av Bygdeföreningens flaggstänger vid rv 13. Efter uppmaning hade man dock
tagit ner den och åter hissat den svenska flaggan.
- Mötet beslöt att anordna en hemvändardag i Östraby den 22 september 2019. Närmare
program utformas under hösten-vintern.
§ 13
Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 6 november 2018 kl. 19.00 i föreningslokalen.
Marie Malmqvist ansvarar för fikat.
§ 14
Då inga fler frågor fanns att behandla, tackade ordföranden för visat intresse och förklarade
sammanträdet avslutat.
Vid protokollet

Christer Nilsson
Sekreterare

Justeras

Ingrid Persson

Marie Malmqvist
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