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Protokoll från möte med 

Styrelse och aktivitetsgrupp för Östraby Bygdeförening tisdagen den 9 

november 2021 i Bygdegården, Östraby 
 

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

Håkansson, Alexandra Granemark, Greta Füstös, Max Helmer, 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 

Protokollen från styrelsemötet den 10 augusti samt årsmötet den 24 augusti 2021 gicks 

igenom och lades till handlingarna. 

 

§ 5 

Rapporter 

- Föreningen arrangerade tombolalotteri på årets stubbarace den 11 september. Ca 700 lotter 

såldes. 

- Tårtkalaset för pensionärer genomfördes den 22 september på Gästis. Det kom 48 

besökande som lyssnade till musikgruppen ”Blandfärs” och åt tårta. Två ringlotterier såldes. 

- Av höstens quiz-kvällar på Mys Inn har hittills två stycken genomförts med ca 20 

deltagare på vardera. En kväll fick ställas in p.g.a. för få anmälda. 

- Den 28 oktober avnjöt 18 personer ärtbuffé på Mys Inn. 

 

§ 6 

Ekonomi 

Föreningens ekonomi är stabil. Behållningen på bankkontot är ca 95 000 kr. 

 

§ 7 

Planering inför jul och julmarknaden den 27 november 

Följande beslutades: 

- Agne och Christer sätter upp sedvanlig skylt om evenemanget kommande vecka. 

- Ingrid och Christer tar fram annons- och affischunderlag. Lena och Ingrid ombesörjer 

affischering på lämpliga platser i byn och i Hörby. Christer lägger ut en betald annons på 

Facebook inom områdena Sjöbo, Hörby, Eslöv och Höör. 

- Kransar binds i stallet på Emaus den 16/11 med start kl. 15.00. Ingrid och Yvonne 

förbereder. 

- Granris till stjärnorna i byn klipps den 20 november på sedvanlig plats i Tollstorp med start 

kl 13.00. 

- Stjärnorna kläds på Gästis den 23 november med start kl 18.00. Lena bokar lokalen och 

beställer fika. Agne, Kenneth och Christer ansvarar för uppsättningen i lyktstolparna. 

- Vid genomgång av knallar och försäljare som anmält sig att delta på julmarknaden, så 

konstaterades att minst ca 8 marknadsståndsbord behövs. Eventuellt krävs något ytterligare. 
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Agne fick i uppdrag att kontakta Lars Larsson så att han kommer med borden. 

- Marknadsstånden monteras upp med start kl 09.00 marknadsdagen. Alla är välkomna att 

hjälpa till. 

- Ordinarie jultomte vidtalas att dyka upp vid 15-tiden för att dela ut godispåsar till barnen. 

Lena ordnar fram lämpligt antal godispåsar. 

- Ingrid vidtalar skolbarn att gå luciatåg vid 15.30-tiden.  

 

§ 8 

Möte med politiker 

Föreningen har fått förfrågan från representanter för (S) om möjligheten till att ha en träff för 

att diskutera önskemål om samarbete i gemensamma frågor och eventuella önskemål och 

synpunkter som politikerna borde ta tag i. 

Beslöts att meddela (S) att vi avvaktar med sådant samtal till efter nyårshelgen och att vi tar 

kontakt med representanter för övriga kommunens partier för att efterhöra deras intresse att 

delta i en dialog. 

 

§ 9 

Övriga frågor 

Inga övriga frågor togs upp till beslut. 

 

        § 10 

- Nästa styrelsemöte 

Kommande styrelsemöte äger rum torsdagen den 13 januari 2022 kl. 19.00 i förenings- 

lokalen. Yvonne Dagérus 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 


