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Protokoll från möte med 

Styrelse och aktivitetsgrupp för Östraby Bygdeförening torsdagen den 27 augusti 

2020 på Emaus, Östraby 
 

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

Alexandra Granemark, Agne Håkansson, Greta Füstös, Yvonne Dagérus och Christer Nilsson. 

 

§ 1 

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2 

Utdelat förslag till dagordning fastställdes. 

 

§ 3 

Till att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll utsågs Agne Håkansson. 

 

§ 4 

Protokollet från föregående styrelsemöte den 24 maj 2020 gicks igenom och lades till 

handlingarna. 

 

§ 5 

Rapporter 

- Ekonomi 

Kassör Lena informerade om att det för dagen fanns 79 008 kr på bankkontot. Två 

programblads-annonsörer har fortfarande inte betalt sina fakturor på tillsammans 800 kr. 

Kassören kommer att påminna dem. Till dags dato hade 69 medlemskort sålts. Av dessa var 

27 stycken betalda via bankgiro. 

- Nationaldagen 

Omkring 25 deltog vid flagghissningen på Gästis. Därefter fikade 11 personer på Mys Inn. 

- Midsommarafton 

Ca 55 personer deltog i firandet på Gästis gräsmatta, där Eva Blad spelade till dansen runt 

majstången. Möjlighet till fika fanns på Mys Inn dit 36 gäster sökte sig. 

- Historiska vandringar 

Den 6 respektive 20 augusti genomfördes historiska vandringar i och utanför byn. Drygt 15 

personer deltog vid vardera tillfälle, då man tittade på spår från i första hand de senaste 

århundradena. 

 

§ 6 

Planering av kommande aktiviteter 

- Tårtkalaset den 22 september kl 14.30. 

Arrangemanget genomförs på Gästis där vi får hyra rotundan för 1000 kr. Vi dukar i förväg 

och grovstädar efteråt. Musiken (Blandfärs) är bokad och har gett klartecken. 

Yvonne och Greta ordnar lotteri. 

Tårtor och vetebröd köps från Önneköps bageri. 

Föreningen svarar för kaffebryggningen där Ingrid fördelar arbetet mellan lämpliga personer. 

- Handarbetskafé 

Aktiviteten genomförs, som planerat, på Mys Inn den 9 september, 14 oktober och den 11 

november. Start vid samtliga tillfällen kl 18.30. 
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- Ljusstöpning 

Ljusstöpning arrangeras som planerat på Emaus den 10 oktober med start kl 10.00. Ingrid 

samordnar och tar mot anmälningar. 

- Ärtbuffé-kväll genomförs torsdagen den 22 oktober kl 19.00 på Mys Inn. Lena organiserar 

arrangemanget och tar emot anmälningar. 

- Julmarknaden den 28 november 

Närmare detaljer om genomförandet bestäms vid nästkommande styrelsemöte. Dock beslöts 

att priset för att hyra marknadsstånd skall vara oförändrat 100 kr/plats. 

 

§ 7 

Inkomna skrivelser/synpunkter 

- Hörby kommun hade skickat ut en förfrågan till föreningarna med erbjudande om att få 

medverka med höstlovsaktiviteter, 26 – 30 oktober. 

Greta fick i uppdrag att om möjligt ta fram en aktivitet som Bygdeföreningen kan erbjuda. 

Preliminärt skulle den kunna vara inriktad mot ”Skapa av naturmaterial”. 

- Hörby kommun utlyser årligen ett kulturstipendium, vars syfte är att uppmärksamma 

insatser inom det kulturella området. Vem som helst får inkomma med förslag på stipendiat. 

Beslöts att ge sekreteraren i uppgift att lämna in förslag om att Östraby bygdeförening skall 

tilldelas årets kulturstipendium. 

 

§ 8 

Övriga frågor 

- Beslöts att ge Agne och Christer i uppdrag att byta de två utslitna flaggorna (Östraby-

flaggan och den Skånska flaggan) vid infarten till byn så snart tillfälle ges. 

- Mötet diskuterade den utredning om organisationsförändring som kommunen initierat vad 

gäller skolorna i Östraby och Västerstad. Tydligen har inget konkret förslag till beslut 

presenterats utan arbetet går på sparlåga. 

§ 9 

Nästa styrelsemöte 

Kommande styrelsemöte äger rum torsdagen den 12 november 2020 kl. 19.00 i förenings-

lokalen. Christer Nilsson ansvarar då för fikat. 

 

§ 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    Agne Håkansson 


