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Protokoll från möte med 

Styrelse och aktivitetsgrupp för Östraby Bygdeförening torsdagen den 25 augusti 

2022 i Emaus, Östraby 
 

 

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

Håkansson, Max Helmer, Greta Füstös, Ulla Johannisson, Yvonne Dagérus och Christer 

Nilsson.  

 

 

§ 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 styrelsemötet den 21 april 2022 gicks igenom och lades till handlingarna. 

 

§ 5 

Rapporter 

- Antalet betalda medlemsavgifter var till dags dato ca 75 stycken. 

- Nationaldagen firades traditionellt på Gästis. Flaggan hissades till Jan Davidssons 

trumpetfanfar och efter att nationalsången sjungits samlades 35 personer för att äta 

frukostbuffén. 

- Årets midsommarfirande genomfördes i strålande solsken. Cirka 110 personer, stora och 

små, deltog i arrangemanget på Gästis gräsmatta. Vi startade med att klä majstången och göra 

kransar till den. Efter ca halvtimmen, när detta var gjort, restes stången och dansen kunde 

börja. Eva Blad spelade på dragspel såväl under förarbetet som till dansen. 

- GPS-tipsrundorna har rönt begränsat intresse. Antalet inlämnade svar blev: ”Östrabyrundan” 

1 st, ”Lilla promenaden” 10 st och ”Cykel-/bilrundan” 3 st. 

 

§ 6 

Inköp av batteri till hjärtstartaren 

Batteriet till hjärtstartaren tog slut i maj. Christer har köpt nytt batteri för 4648 kr och sett 

över utrustningen, vilket godkändes av styrelsen. Ingrid skall efterhöra om LRF kan bidra 

med att täcka en del av kostnaden. 

 

§7 

Stubbaracet den 10 september 

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

Hemvändardagen och Tårtkalset, Christer har utformat och skickar in annonsen. 

Vi anordnar, liksom tidigare år, ett tombolalotteri. Beslöts att det skall utgöras av 1000 lotter 

med lottpriset 5 kr/st. Yvonne ansvarar för införskaffandet av lämpliga vinster. Ev. överblivna 
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lotter vid själva racet försäljs på den efterföljande ”Bonnafesten” Kenneth, Agne, Max och 

Christer ansvarar för att lotteriståndet kommer på plats. 

En preliminär bemanningslista för försäljningen i lotteriståndet gjordes upp. 

 

 

§ 8 

Hemvändardagen den 18 september 

Programmet har presenterats i Programbladet och det är hittills inga ändringar. Eva Blad 

kommer att musicera i anslutning till eftermiddagskaffet. 

Vi annonserar om evenemanget på hemsidan, Face-book (under ”Bygdeföreningen”, ”Vad 

händer i Östraby” och ”Vad händer i Hörby”) samt affischer. Till det kommer annonsen i 

Stubbarace-programmet (se ovan). 

 

 

§ 9 

Tårtkalaset genomförs den 28 september på Gästis. Vi brygger själv kaffe där. Beslöts att 

köpa tårtor och kaffebröd från Önneköps Bageri. Yvonne ansvarar för försäljning av 2 

ringlotterier på kalaset. 

 

§ 10 

Övriga kommande arrangemang – Handarbetskafé den 14 september och 9 november, 

Luffarslöjd den 12 oktober och Ärtbuffé den 27 oktober – genomförs som planerat och 

utannonserat i Programbladet. 

 

§ 11 

Julmarknaden den 26 november 

Mötet beslöt att hyran för marknadsstånd skall vara 100 kr/stånd. Alternativt kan ersättningen 

utgöras av att försäljaren bidrar med en lotterivinst av ungefär motsvarande värde. 

 

 

§ 12 

Inköp av mustningsutrustning 

Vid årsmötet 24 augusti 2021 fick Arne Johannisson och styrelsen i uppdrag att utreda 

möjligheterna för att införskaffa en mustningsutrustning som medlemmarna skulle kunna få 

möjlighet att hyra för att på så sätt bättre kunna ta tillvara fruktskörden i sina trädgårdar. Efter 

förslag har Ingrid haft kontakt med Jonas Wilson i Askeröds bygdeförening för att efterhöra 

hur man organiserat en sådan verksamhet i den föreningen. Jonas menar att eftersom 

kommunen lämnat investeringsbidrag till deras utrustning är det bara bra om den används i 

Östraby också. Jonas kommer med utrustningen till Mys Inn fredagen den 16 september kl. 

16-19. Då kan de som anmält sig musta. Askeröd har ingen pastörinseringsapparat. Blir det 

stort intresse för mustningen kan Östraby Bygdeförening köpa in en sådan. Kostnaden är cirka 

2000 kr.  

 

§ 13  

Iordningställande av julstjärnorna till bygatan 

Beslöts att ha en arbetsdag för byte av kvarvarande 10 ljusslingor den 29 september från kl 

13.00 på Emaus. Agne, Kenneth och Christer fick i uppdrag att i förväg ”rensa” de gamla 

stjärnorna och införskaffa nödvändigt förbrukningsmaterial. 
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§ 14 

Nästa styrelsemöte 

Kommande styrelsemöte äger rum i skolans matsal torsdagen den 10 november 2022 kl. 

19.00. Ulla Johannisson svarar då för fikat. 

 

§ 15 

Då inga fler frågor fanns att behandla, tackade ordföranden samtliga mötesdeltagare för visat 

intresse samt förklarade sammanträdet avslutat.  

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Christer Nilsson  

Sekreterare    

 

Justeras 

 

 

 

Ingrid Persson    Kenneth Dagérus 

 

 


