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Protokoll från möte med 

Styrelse och aktivitetsgrupp för Östraby Bygdeförening torsdagen den 11 mars 

2021 hos Yvonne och Kenneth Dagérus, Östraby 
 

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

Alexandra Granemark, Yvonne Dagérus och Christer Nilsson samt Greta Füstös och Lena 

Bergström via videolänk. 

 

§ 1 

Ingrid Persson uppvaktades med blomster och sång med anledning av att hon nyligen firat sin 

75-årsdag. 

Därefter hälsade hon de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2 

Utdelat förslag till dagordning fastställdes. 

 

§ 3 

Till att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll utsågs Yvonne Dagérus. 

 

§ 4 

Protokollet från föregående styrelsemöte den 12 november 2020 gicks igenom och lades till 

handlingarna. 

 

§ 5 

Ekonomisk rapport 

På grund av covid-19-situationen har inga större ekonomiska transaktioner ägt rum sedan 

föregående styrelsemöte. Ekonomi och bokslut för 2020 kommer att granskas av revisorerna 

någon dag de kommande veckorna. 

 

§ 6 

Information om projektpengar från Socialstyrelsen 

Ordföranden informerade om att ABF erbjuder Verksamhet i ”Projekt – Motverka ofrivillig 

ensamhet” bland äldre personer, från 62 år och uppåt. ABF har beviljats medel till detta från 

Socialstyrelsen. Mötet kunde inte komma fram till någon lämplig aktivitet att föreslå utan 

ordföranden fick i uppdrag att hålla fortsatt kontakt med ABF.  

 

§ 7 

Verksamhetsberättelse för 2020 

Sekreterare Christer Nilsson presenterade ett utkast till verksamhetsberättelse för föregående 

år. Det skrivna utkastet cirkulerade bland de fysiskt närvarande mötesdeltagarna och 

sekreteraren fick i uppgift att ta fram den slutliga versionen med hänsyn till framkomna 

synpunkter på texten. 

 

§ 8 

Årsmöte 

Beslöts att skjuta på årets årsmöte och avhålla det på Gästis den 24 augusti 2021 kl 19.00. 

Föreningen bjuder på fika med ost/skinkbulle. Olika förslag på underhållning i samband med 

årsmötet diskuteras och beslut om dettas tas på kommande styrelsesammanträde. 
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§ 9 

Program för 2021 

Verksamhetsprogrammet för 2021 gicks igenom och kompletterades. Fastställdes att arbeta 

efter följande utkast under hänsynstagande till de mötesrestriktioner som kan gälla: 

14 april  Handarbetskafé, Mys Inn kl 18.30 

24 april Vårmarknad, Mys Inn kl 10.00-14.00 

30 april Valborgsfirande, samling vid Gästis kl 20.00 

5 maj  Handarbetskafé, Mys Inn kl 18.30 

6 maj Historiska Östraby del I, samling vid kyrkan kl 18.30 

20 maj Korvgrillning, Holmgrens fälad kl 19.00 

6 juni Nationaldagsfirande Gästis kl 09.00 

8 juni Blomstervandring, samling idrottshallen kl 18.30 för gemensam avfärd 

10 juni Korvgrillning, Holmgrens fälad kl 19.00 

25 juni Midsommarfest, Gästis kl 12.30 

8 juli Korvgrillning, Holmgrens fälad kl 19.00 

12 augusti Korvgrillning, Holmgrens fälad kl 19.00 

19 augusti Historiska Östraby del II, samling vid Mys Inn kl 18.30 

20 augusti Quiz-afton, Mys Inn kl 18.30 

24 augusti Årsmöte, Gästis kl 19.00 

1 september Kransbindning, Mys Inn kl 18.30 

8 september Handarbetskafé, Mys Inn kl 18.30 

17 september Quiz-afton, Mys Inn kl 18.30 

22 september Tårtkalas för pensionärer, Gästis kl 14.30  

9 oktober  Ljusstöpning, Emaus kl 10.00 

13 oktober Handarbetskafé, Mys Inn 18.30 

15 oktober Quiz-afton, Mys Inn kl 18.30 

28 oktober Ärtbuffé, Mys Inn kl 19.00 

10 november Handarbetskafé, Mys Inn kl 18.30 

19 november Quiz-afton, Mys Inn kl 18.30 

27 november Julmarknad 13-16 

1 mars 2022 Årsmöte, Gästis kl 19.00. 

 

§ 10 

Programbladet 2021 

Programbladet 2021 diskuterades och planerades. Beslöts att: 

• årets upplaga skall tryckas i 900 exemplar i A5-format och målet är att det skall vara klart 

för utgivning i mitten av april 

• annonspriset skall vara samma som föregående år, vilket tidigare blivit bestämt 

• fördela arbetet med layout och uppgift att kontakta presumtiva annonsörer i enlighet med 

dagens diskussion. Ytterligare annonsörer välkomnas.  

• ge föregående års redaktionskommitté, Christer Nilsson, Lena Bergström och Ingrid 

Persson, nytt förtroende för årets utgivning. 

 

§ 11 

Övriga frågor 

- Flyttning av hjärtstartaren 

Eftersom Möllagårdens matsal så småningom kommer att stängas bör vi flytta den av Lions 

skänkta hjärtstartaren till ett nytt ställe. Styrelsen var enig om att den skall vara så 

lättåtkomlig som möjligt och då helst placerad utomhus. Beslöts att vi inriktar oss på att 
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placera den i frostfritt skåp vid Idrottshallen. Ingrid Persson fick i uppdrag att kontakta 

kommunen för att få klartecken om placering och strömförsörjning. Kenneth Dagérus och 

Christer Nilsson gavs i uppdrag att anskaffa förvaringsskåp och ombesörja uppsättningen. 

- Elljusslingor till julstjärnorna 

Föreningen har beviljats bidrag från Sparbanksstiftelsen för inköp av nya LED-elljusslingor 

till julstjärnorna. Beslöts att Ingrid Persson kontaktar Lassessons El i Sjöbo för att få en offert 

på lämpliga slingor. 

- Naturvårdsprogram för Hörby kommun 

Kommunen har skickat ut ett förslag till naturvårdsprogram på vilket man önskar synpunkter 

senast den 6 april. Förslaget har distribuerats till bygdeföreningens styrelseledamöter. Beslöts 

att Ingrid Persson får i uppgift att svara på remissen och att synpunkter från övriga i styrelsen 

är välkomna. 

- Vårmarknaden den 24 april 

Beslöts att Ingrid Persson och Lena Bergström får i uppdrag att organisera denna. Yvonne 

Dagérus ansvarar för att minst ett ringlotteri (lottpris: 5 kr/lott) kommer till stånd. 

§ 12 

Nästa styrelsemöte 

Kommande styrelsemöte äger rum torsdagen den 27 maj 2021 kl. 19.00. Ingrid Persson 

ansvarar då för fikat. 

 

§ 13 

Då inga fler frågor fanns att behandla, tackade ordföranden värdfolket för gästfrihet, samtliga 

mötesdeltagare för visat intresse samt förklarade sammanträdet avslutat.  

 

Vid protokollet 

 

 

Christer Nilsson  

Sekreterare    

Justeras 

 

 

 

Ingrid Persson    Yvonne Dagérus 


