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Protokoll från möte med 

Styrelse och aktivitetsgrupp för Östraby Bygdeförening tisdagen den 10 

augusti 2021 i Bygdegården, Östraby 
 

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

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

 

§ 1 

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2 

Utdelat förslag till föredragningslista fastställdes. 

 

§ 3 

Till att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll utsågs Lena Bergström. 

 

§ 4 

Protokollet från föregående styrelsemöte den 27 maj 2021 gicks igenom och lades till 

handlingarna. 

 

§ 5 

Planering av kommande årsmöte den 24 augusti 

- Lokal och förtäring är bokad på Gästis. 

- Verksamhetsberättelsen för 2020 är klar och underskriven av samtliga styrelseledamöter. 

- Bokslutet är klart och reviderat. 

- Beslöts att föreslå årsmötet oförändrad medlemsavgift för 2022 på 100 kr/familj. 

- Beslöts att föreslå årsmötet att styrelsen även komande år skall bestå av ordförande + 6 

ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter att väljas för samma tidsperioder som tidigare. 

- Beslöts att ge Ingrid i uppdrag att höra med Johanna Olsson om hon kan medverka med 

musikinslag på årsmötet. 

 

§ 6 

Quizar 

- Sommarens 3 gps-quizar har haft mellan 2 och 6 deltagande lag. Beslöts att ge Ingrid i 

uppdrag att införskaffa 3 st choklad-kartonger som priser att utdelas på kommande 

årsmöte.till de 3 lagen med bästa sammanlagda resultat. 

- Höstens quiz-kvällar på Mys Inn kommer att arrangeras som planerats. Beslöts att 

deltagaravgiften skall vara 120 kr/person och då ingår både måltid och deltagande i quizen. 

 

§ 7 

LRF:s tubbarace den 11 september 

-Bygdeföreningen medverkar med en halvsidesannons i programbladet. Vi gör reklam för 

Tårtkalset, Quiz-kvällar och ev. Ärtbuffén beroende på annonsutrymmet. Christer utformar 

och skickar in annonsen. 

- Bygdeförenigen anordnar, liksom tidigare, ett tombolalotteri. Beslöts att det skall utgöras 

av 1000 lotter med lottpriset 5 kr/st eller 5 st för 20 kr. Yvonne, Lena och Greta införskaffar 

lämpliga vinster. Kenneth, Agne och Christer ansvarar för att lotteriståndet kommer på plats. 

En preliminär bemanningslista för försäljningen i lotteriståndet gjordes.upp. 
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§ 8 

Tårtkalaset den 22 september 

- Lenar kollar med Gästis så att vi får hyra lokalen under samma villkor som föregående år. 

Vi ställer själva i ordning och dukar borden. Om vi inte får utnyttja Gästis kaffebryggare, så 

får vi liksom tidigare år själva ta med oss kaffe. 

- Musiken, Blandfärs, är bokad. 

- Ingrid fick i uppdrag att inköpa vetebröd och tårtor från Önneköps bageri. 

- Yvonne ansvarar för 2 ringlotterier. 

 

§ 9 

- Nya elslingor till julstjärnorna 

Nio elslingor finns att hämta hos Lassessons El i Sjöbo. Resterande förväntas bli levererade 

inom några veckor. Beslöts att vi monterar ihop slingor och stjärnstativ den 29/9 med start kl 

13.00. Kenneth och Christer fick i uppdrag att förbereda och kontrollera materialet den 15/9 

kl 13.00. 

 

- Hjärtstartaren 

Hjärtstartarskåpet håller på att kopplas in genom kommunens försorg. Hjärtstartaren försågs 

med nytt batteri och nya elektroder 2018. Batteriet förväntas hålla i 5 år medan elektråderna 

måste bytas efter ca 2 år. Konstaterades därför att det är dags att skaffa nya elektroder och 

Christer fick i uppdrag att göra detta. 

 

§ 10 

Övriga frågor 

- Christer Nilsson uppvaktades med blomster och sång med anledning av att han nyligen firat 

sin 75-årsdag. 

 

- Nästa styrelsemöte 

Kommande styrelsemöte äger rum tisdagen den 9 november 2021 kl. 19.00 i förenings- 

lokalen. Greta Füstös ansvarar då för fikat. 

 

§ 11 

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

sammanträdet avslutat. 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Christer Nilsson 

Sekreterare 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

Ingrid Persson    Lena Bergström 


