Protokoll från möte med

Styrelse och aktivitetsgrupp för Östraby Bygdeförening onsdagen den 16 januari
2019 i Bygdegården, Östraby
Närvarande: Ingrid Persson (ordförande), Kenneth Dagérus, Lena Bergström, Agne
Håkansson, 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 Alexandra Granemark.
§4
Protokollet från föregående möte den 6 november 2018 gicks igenom och lades till
handlingarna.
§5
Rapport Julmarknaden 2018
Julmarknaden genomfördes enligt planerna den 1 december 2018. Acceptabelt väder rådde –
lugnt och uppehållsväder. Tillslutningen av knallar och marknadsfolk kunde varit bättre men
trots allt var besökartillströmningen god. Preliminärt gav arrangemanget ett överskott på drygt
3000:- kr.
§6
Beslöts att även år 2019 har nyinflyttade till orten fritt medlemskap i Bygdeföreningen under
inflyttningsåret.
§7
Programbladet 2019
Programbladet 2019 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
Kommunen hade inkommit med förfrågan om eventuella bidrag till sin kommande
Evenemangskalender. Sista datum för inlämnande är 10 mars.
Beslöts att ge ordföranden i uppdrag att skicka in underlag till notiser om Bygdeföreningens
arrangemang sommaren 2019.
§9
Aktiviteter 2019
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 kl 20.00
Traditionellt valborgsmässofirande
6 juni kl 09.00
Nationaldagsfirande med frukost på Gästis
12 juni kl 19.00
Blomstervandring
21 juni kl 12.30
Midsommarfest på Gästis (ordf. bokar spelman Bert Elofsson och
Frosta Folkdanslag)
31 augusti kl 10.00
Ljusstöpning på Emaus (material till självkostnadspris)
22 september
Hemvändardag (Utkast till program: Frukost på Mys Inn kl 09 –
10; Gudstjänst kl 11; Lunch på Gästis kl 13 med presentation av
nya Oderupsboken samt någon form av underhållning. Ev.
Tipsrunda). Ordf. kontaktar Kyrkan angående upplägget.
2 oktober, kl 14.30
Tårtkalas på Möllagården.
24 oktober kl 19.00
Ärtbuffé på Mys Inn
30 november kl 13 - 16
Julmarknad.
3 mars 2020 kl 19.00
Årsmöte
Tillkommer: Hantverkskafé arrangeras på Mys Inn den 2:a onsdagen i månaderna april 2019
samt september 2019 – april 2020.
Grillkvällar i samarbete med LRF. Förslagsvis: 16/5, 13/6, 11/7 och 8/8. Arne Holmgren
stämmer av med LRF om datumen.
§ 10
Årsmöte 5 mars 2019
Beträffande årsmötet den 5 mars 2019 bestämdes följande:
- Lokal och fika (fralla) på Gästis bokas av Lena Bergström.
- Efter förhandlingarna underhållning i form av teaterstycket "Tildas kaffegille" av Elly
Hallgren, som framförs på bygdemål av 2 x Ingrid Persson.
- Försäljning av 21-lotter genomförs.
- Annonsering: Christer Nilsson gavs i uppdrag att annonsera på Facebook + hemsida 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 2020.
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§ 11
Övriga frågor
- Beslöts att ansöka om ekonomiskt bidrag från Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta för att
ersätta den stulna bronsskylten på ”Borststenen”. Stellan Persson har hand om det praktiska
med tillverkning och uppsättande av skylten.
- Beslöts att ansöka om bidrag från Lions club för att anordna tårtkalaset på Möllagården den
2 oktober.
§ 12
Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 28 februari 2019 kl. 19.00 i föreningslokalen.
Kenneth Dagérus 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

Alexandra Granemark
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