Protokoll från möte med

Styrelse och aktivitetsgrupp för Östraby Bygdeförening tisdagen den 6 november
2018 i Bygdegården, Östraby
Närvarande: Ingrid Persson (ordförande), Kenneth Dagérus, Lena Bergström, Yvonne
Dagérus, Marie Malmqvist, Rolf Crona, Arne Holmgren, Alexandra Granemark, Max
Helmer, Dan 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 Arne Holmgren.
§4
Protokollet från föregående möte den 13 september 2018 gicks igenom och lades till
handlingarna.
§5
Rapporter
- Tårtkalaset den 18 september blev lyckat. Nästan 70 gäster kom till arrangemanget där
”Blandfärs” stod för underhållningen. Ett ringlotteri med 200 lotter såldes.
- Teaterkvällen genomfördes som planerat den 9 oktober. Föreställningen sågs av 23
betalande åskådare.
- Ärtbuffén den 25 oktober samlade 26 deltagare, som avnjöt en välsmakande ärtsoppa.
§6
Informationsmöte
- Ett informationsmöte med Nytida kommer att hållas på Möllagården den 12 november kl.
19.00. Verksamhetschef Masood Azraq samt två medarbetare deltar. Bygdeföreningen svarar
för enkel fika i form av kaffe/te/saft, bulle och pepparkaka. Ansvaret för detta fördelades
mellan styrelsemötets deltagare.
§7
Planering inför jul och julmarknad
Beslöts att:
- Arne Holmgren och Rolf Crona organiserar uppsättandet av stora julgranen vid rv 13.
Granen huggs hos Nils-Martin Andersson.
- Granris klipps hos Nils-Martin Andersson lördagen den 24 november kl 13.00. Arne
Holmgren svarar för fika.
- Stjärnorna kläds på Gästis tisdagen den 27 november kl 18.30. Lena Bergström bokar lokal
och fika.
- Tillverkning av kransar mm för försäljning på julmarknaden sker i Bygdegården torsdagen
den 29 november kl 18.00.
- Marknadsstånden sätts upp lördagen den 1 december kl 09.00. Christer Nilsson stämmer av
med Lars Larsson så att de kommer på plats.
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- Affischer om julmarknaden trycks av Marie Malmqvist. Christer Nilsson tar fram
tryckunderlag. Likaså fick Christer Nilsson i uppdrag att lägga ut betald annons på Facebook.
- Lena Bergström håller i kontakterna med marknadsknallarna.
- Bygdeföreningen anordnar ett tombolalotteri med 1000 lotter (försäljningspris 5 lotter för 20
kr). 2 överblivna presentkort från Hörby lantmän används som högvinster.
- Klass 5 går lucia och får 500 kr för detta. Klass 4 och klass 6 medverkar med försäljning.
- Sedvanligt framträdande av Tomten, som Lena Bergström fixar godispåsar till för utdelning.
- Alla uppmanades att hjälpa till med att engagera knallar och försäljning.
§8
Minnesstenen i Borst
Informerades om att bronsplaketten på minnesstenen hade stulits. Stellan Persson har åtagit
sig att ordna fram en ny – eventuellt i något billigare och mindre stöldbegärligt material.
Beslöts att Bygdeföreningen skall täcka kostnaderna för en ny plakett.
§9
Samverkan med ABF
Vi kan genomföra vissa arrangemang med ekonomiskt stöd via ABF. Ingrid Persson håller
kontakten och rapporterar t.ex. Stickkafé, Tårtkalas mm.
§ 10
Ansökan om bidrag mm
- Nästa ansökningstillfälle hos Sparbanksstiftelsen är 1/2 - 31/3 2019. Vi siktar in oss på att
söka för: 1) Ny plakett på Borstminnesstenen, 2) Tårtkalas
- Möjlighet finns att kostnadsfritt införa ”stående” annons Skånska Dagbladet” om
Bygdeföreningens verksamhet. Ingrid Persson kollar upp möjligheterna och
annonsutformning.
§ 11
Övriga frågor
Frågan om Bygdeföreningen borde ha någon typ av logotype kom upp. T.ex. skulle en sådan
kunna tas med i en informationsannons, såsom den som Skånska Dagbladet erbjuder. Mötet
beslöt att ge Max Helmer och Dan Nilsson i uppdrag att fundera kring detta och komma med
förslag till utformning.
§ 12
Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum onsdagen den 16 januari 2019 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

Arne Holmgren
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