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Protokoll från möte med 

 

Styrelse och aktivitetsgrupp för Östraby Bygdeförening torsdagen den 27 februari 

2020 i Bygdegården, Östraby 
 

Närvarande: Ingrid Persson (ordförande), Kenneth Dagérus, Rolf Crona, Alexandra 

Granemark, Agne Håkansson, Greta Füstös, Marie Malmqvist, Yvonne Dagérus 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 Yvonne Dagérus. 

 

§ 4 

Protokollet från föregående möte den 23 januari 2020 gicks igenom och lades till 

handlingarna. 

 

§ 5 

Inför årsmötet den 34 mars 2020 

- Det av Christer Nilsson utarbetade förslaget till verksamhetsberättelse för 2019 cirkulerades 

och undertecknades av de närvarande styrelseledamöterna. 

- Konstaterades att ekonomin är god med en kassabehållning på 62 638 kr. Intäkterna från 

försäljningen av Oderupsboken respektive Östrabyboken har nu täckt kostnaderna för 

framtagningen av böckerna. 

- Val av styrelse och styrelsesuppleanter på årsmötet diskuterades. Beslöts att föreslå årsmötet 

att föreningen även i fortsättningen skall ha 7 ordinarie ledamöter (inkl. ordföranden) samt 2 

suppleanter. 

- Verksamhetsprogrammet för 2020 gicks igenom och kompletterades. Beslöts att följande 

förslag skall presenteras på årsmötet: 

15 april  Handarbetskafé 18.30 

16 april Historiska Östraby del I, 18.30 

30 april Valborgsfirande 20.00 

3 maj Blomstervandring samling bygdegården 13.30 för gemensam avfärd 

14 maj Korvgrillning, Holmgrens fälad 19.00 

6 juni Nationaldagsfirande 09.00 

11 juni Korvgrillning 19.00 

19 juni Midsommarfest 12.30 

9 juli Korvgrillning 19.00 

13 augusti Korvgrillning 19.00 

20 augusti Historiska Östraby del II, 18.30 

9 september Handarbetskafé 18.30 

22 september Tårtkalas 14.30  

10 oktober  Ljusstöpning 10.00 
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14 oktober Handarbetskafé 18.30 

22 oktober Ärtbuffé 19.00 

11 november Handarbetskafé 18.30 

28 november Julmarknad 13-16 

2 mars 2021 Årsmöte 19.00 

 

I tillägg till ovanstående beslöts att anordna påsklovsaktivitet för barn i byn med omnejd. 

Greta Füstös åtog sig att hålla i ett arrangemang, förslagsvis under skärtorsdagsförmiddagen. 

Bygdeföreningen står för kostnaderna, inkl. fika. 

 

Mötet beslöt dessutom att till tårtkalaset engagera musikgruppen ”Blandfärs” och att 

Bygdeföreningen täcker det eventuella underskott som kan uppstå för arrangemanget. 

 

§ 6 

Programbladet 2020 

- Offert för tryckning har erhållits på 6 700 kr + moms från Vollsjötryck. Beslöts att vi antar 

offerten. 

- Bokade annonser samt annonsförfrågningar stämdes av liksom innehållet i stort. Den 

tidigare utsedda redaktionsgruppen fick i uppdrag att arbeta vidare med målet att 

Programbladet skall delas ut i månadsskiftet mars/april. 

 

§ 7 

Rapporter 

- Från Hörby kommun hade en inbjudan kommit till Bygdeföreningen om att medverka på 

årets stormarknad. Mötet konstaterade att någon sådan medverkan inte var aktuell. 

- Rapporterades att föreningen erhållit 1600 kr från ABF för under 2019 genomförda 

kulturarrangemang. 

- Ordföranden meddelade att den vid förra styrelsemötet diskuterade skrivelsen till Hörby 

kommun om att vi önskar att kommunen ansvarar för uppsättning av en stor julgran skickats. 

Enligt uppgift från kommunkansliet skall frågan samordnas med beslut om kommande 

julpyntning i övriga byar. 

- Ordföranden meddelade att en ansökan om ekonomiskt bidrag till arrangerandet av årets 

tårtkalas skickats till Lions club, Hörby. Ansökan kommer att behandlas i mars månad. 

- Hörby riksteaterförening har inbjudit till sitt årsmöte den 26 mars kl 19.00 i Folket Hus, 

Hörby. Intresserade från Bygdeföreningen är välkomna. 

 

§ 8 

Övriga frågor 

Greta Füstös informerade om att det varit oro i byn för några veckor sedan. Bland annat hade 

boende på HVB-hemmet sysslat med äggkastning på bilar och hus. Hon hade tagit kontakt 

med personalen och ungdomarna och rett ut vad som skett. 

 

§ 9 

Nästa styrelsemöte 

Kommande styrelsemöten blir ett konstituerande möte efter årsmötet samt ordinarie 

styrelsemöte torsdagen den 2 april 2020 kl. 19.00 i föreningslokalen. Yvonne Dagérus 

ansvarar för fikat vid det senare mötet. 
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§ 10 

Då inga fler frågor fanns att behandla, tackade ordföranden för visat intresse och förklarade 

sammanträdet avslutat.  

 

Vid protokollet 

 

 

Christer Nilsson  

Sekreterare    

Justeras 

 

 

 

Ingrid Persson    Yvonne Dagérus 


