Protokoll från möte med

Styrelse och aktivitetsgrupp för Östraby Bygdeförening torsdagen den 13 januari
2022 hos Yvonne och Kenneth Dagérus, Östraby
Närvarande: Ingrid Persson (ordförande), Kenneth Dagérus, Lena Bergström, Rolf Crona,
Yvonne Dagérus och Christer Nilsson. Agne Håkansson, Greta Füstos och Max Helmer hade
anmält förhinder.
§1
Ordförande Ingrid Persson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2
Till att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll utsågs Kenneth Dagérus.
§3
Utdelat förslag till föredragningslista fastställdes.
§4
Protokollet från föregående styrelsemöte den 9 november 2021 gicks igenom och lades till
handlingarna.
§5
Summering av julmarknaden den 27 november 2021
Mötet konstaterade att julmarknaden blev ovanligt lyckad. Många marknadsförsäljare, god
publiktillströmning och gynnsamt väder. Föreningen sålde ca 700 tombolalotter. Därtill kom
försäljning av bl.a. korv och kransar. Arrangemanget gav föreningen totalt ett netto på 2315
kr.
§6
Beslöts att, liksom tidigare erbjuda nyinflyttade till östrabybygden, gratis medlemskap i
föreningen inflyttningsåret.
§7
Möte med politiker
Vid styrelsemötet den 9 november 2011 beslöts att vi skall ta kontakt med representanter för
samtliga i kommunfullmäktige representerade partier för att efterhöra deras intresse att delta i
en dialog om utvecklingen av östrabybygden. Dagens styrelsemöte beslöt att vi siktar på att
anordna träffen med politikerna den 24 mars 2022. Plats: Östraby skola.

§8
Programbladet 2022
Programbladet 2022 diskuterades och planerades. Beslöts att:
• årets upplaga, som tidigare år, skall tryckas i 900 exemplar i A5-format och målet är att det
skall vara klart för utgivning i slutet av mars
• annonspriset skall vara samma som föregående år
• fördela arbetet med layout och uppgift att kontakta presumtiva annonsörer i enlighet med
dagens diskussion. Ytterligare annonsörer välkomnas.
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• ge föregående års redaktionskommitté, Christer Nilsson, Lena Bergström och Ingrid
Persson, nytt förtroende för årets utgivning.
§9
Program för 2022
Verksamhetsprogrammet för 2022 gicks igenom. Fastställdes att arbeta efter följande utkast
under hänsynstagande till de mötesrestriktioner som kan gälla:
9 februari
Handarbetskafé, Mys Inn, kl 18.30
18 februari Quiz-kväll, Mys Inn, kl 18.30
1 mars
Årsmöte, Gästis kl 19.00
16 mars
Handarbetskafé, Mys Inn, kl 18.30
18 mars
Quiz-kväll, Mys Inn, kl 18.30
13 april
Handarbetskafé, Mys Inn kl 18.30
22 april
Quiz-kväll, Mys Inn, kl 18.30
30 april
Valborgsfirande, samling vid Gästis kl 20.00
7 maj
Torgdag, Mys Inn kl 10.00-14.00
19 maj
Korvgrillning, Holmgrens fälad kl 19.00
26 – 29 maj GPS-tipsrunda
3 – 6 juni
GPS-tipsrunda
6 juni
Nationaldagsfirande, Gästis och Mys Inn kl 09.00
8 juni
Blomstervandring, samling idrottshallen kl 18.30 för gemensam avfärd
16 juni
Korvgrillning, Holmgrens fälad kl 19.00
24 juni
Midsommarfest, Gästis kl 13.00
14 juli
Korvgrillning, Holmgrens fälad kl 19.00
17 – 31 juli GPS-tipsrunda
11 augusti Korvgrillning, Holmgrens fälad kl 19.00
19 augusti Quiz-kväll, Mys Inn, kl 18.30
14 september Handarbetskafé, Mys Inn kl 18.30
16 september Quiz-kväll, Mys Inn, kl 18.30
18 september Hemvändardag
(Lena bokar Gästis, Ingrid kontaktar Kyrkan)
28 september Tårtkalas för pensionärer, Gästis kl 14.30
(Lena bokar Gästis;Ingrid ansöker om bidrag från Lions club och bokar
Blandfärs)
12 oktober Arbeta med luffarslöjd, Mys Inn, kl 18.30
21 oktober Quiz-kväll, Mys Inn kl 18.30
27 oktober Ärtbuffé, Mys Inn kl 19.00
9 november Handarbetskafé, Mys Inn kl 18.30
18 november Quiz-kväll, Mys Inn kl 18.30
26 november Julmarknad 13-16
2023
11 januari
20 januari
8 februari
17 februari
7 mars

Handarbetskafé, Mys Inn, kl. 18.30
Quiz-kväll, Mys Inn, kl 18.30
Handarbetskafé, Mys Inn, kl. 18.30
Quiz-kväll, Mys Inn, kl 18.30
Årsmöte, Gästis kl 19.00.
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§ 10
Årsmöte
Årets årsmöte avhålls på Gästis den 1 mars 2022 kl 19.00. Beslöts att föreningen bjuder på
fika med ost/skinkbulle. Ingrid Persson förhör sig med Johanna Olsson om hon kan ställa upp
med musikmedverkan. 21-lotter skall säljas.
Vidare beslöts att styrelsen skall föreslå årsmötet att besluta om oförändrad medlemsavgift
(100 kr/familj) kommande verksamhetsår.
§11
Övriga frågor
- Skolvisning: Beslöts att ge Ingrid Persson i uppgift att kontakta rektor Helena Andersson
och föreslå att man anordnar en allmän visning av skolan för bygdens invånare vid lämpligt
tillfälle under maj månad.
- Nya medlemskort: Eftersom medlemskorten håller på att ta slut, så beslöts det att Ingrid
Persson beställer nya.
§ 12
Nästa styrelsemöte
Kommande styrelsemöte äger rum tisdagen den 22 februari 2022 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

Kenneth Dagérus
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