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Protokoll från möte med 

Styrelse och aktivitetsgrupp för Östraby Bygdeförening onsdagen den 25 januari 

2023 i matsalen, Östraby skola. 
 

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

Agne Håkansson, Rolf Crona, Ulla Johannison, Yvonne Dagérus och Christer Nilsson. 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 Yvonne Dagérus. 

 

§ 3 

Utdelat förslag till föredragningslista fastställdes. 

 

§ 4 

Protokollet från föregående styrelsemöte den 10 november 2022 gicks igenom och lades till 

handlingarna. 

 

§ 5 

Rapporter 

 

Bidrag 

Det anmäldes till styrelsen, att föreningen av Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta beviljats 

bidrag med 10 000 kronor till projektet Bi-22-8314 innebärande inköp av transportvagn och 

vattentank för bevattning av byns blomfat. Kenneth Dagérus och Agne Håkansson gavs i 

uppdrag att ansvara för anskaffandet av bevattningsutrustningen. 

 

Summering av julmarknaden den 26 november 2022 

Mötet konstaterade att julmarknaden blev lyckad. Många marknadsförsäljare, gynnsamt väder 

och god publiktillströmning. Föreningen sålde tombolalotter samt bl.a. korv, blommor och 

kransar. Arrangemanget gav föreningen totalt ett netto på cirka 2500 kr.  

 

§ 6 

Årsmöte 2023 

Årets årsmöte avhålls på Gästis den 7 mars 2023 kl 19.00. Beslöts att föreningen bjuder på 

fika med ost/skinkbulle. Christer Nilsson gavs i uppdrag att utarbeta förslag till dagordning 

för årsmötet samt verksamhetsberättelse för 2022. Vidare beslöts att styrelsen skall föreslå 

årsmötet att besluta om oförändrad medlemsavgift (100 kr/familj) kommande verksamhetsår 

och att, liksom tidigare, erbjuda nyinflyttade till östrabybygden gratis medlemskap i 

föreningen inflyttningsåret. 

Jane Hansson från ABF är vidtalad att komma och redogöra om ”Krisberedskap”.  

Föreningen har i år ingen lotteriförsäljning på årsmötet. 
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§ 7 

Programbladet 2023 

Programbladet 2023 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 (helsida: 1400 kr, halvsida: 700 kr, 

kvartssida:400 kr samt åttondelssida: 200 kr). 

• 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. 

 

§ 8 

 

Program för 2023 

Verksamhetsprogrammet för 2023 gicks igenom. Fastställdes att arbeta efter följande utkast: 

 

8 februari Handarbetskafé, Mys Inn, kl 18.30 

17 februari Quiz-kväll, Mys Inn, kl 18.30 

7 mars Årsmöte, Gästis kl 19.00 

8 mars Handarbetskafé, Mys Inn, kl 18.30 

17 mars Quiz-kväll, Mys Inn, kl 18.30 

12 april  Handarbetskafé, Mys Inn kl 18.30 

21 april Quiz-kväll, Mys Inn, kl 18.30 

30 april Valborgsfirande, samling vid Gästis kl 20.00 

6 maj Torgdag, Mys Inn kl 10.00-14.00 

24 maj Vårutfärd med buss 

25 maj Korvgrillning, Holmgrens fälad kl 19.00 

6 juni Nationaldagsfirande, Gästis kl 09.00 

Dag att best. Blomstervandring, samling idrottshallen kl 18.30 för gemensam avfärd 

15 juni Korvgrillning, Holmgrens fälad kl 19.00 

23 juni Midsommarfest, Gästis kl 13.00 

13 juli Korvgrillning, Holmgrens fälad kl 19.00 

10 augusti Korvgrillning, Holmgrens fälad kl 19.00 

18 augusti Quiz-kväll, Mys Inn, kl 18.30 

13 september Handarbetskafé, Mys Inn kl 18.30 

15 september Quiz-kväll, Mys Inn, kl 18.30 

20 september Tårtkalas för pensionärer, Gästis kl 14.30  

11 oktober Handarbetskafé, Mys Inn, kl 18.30 

20 oktober Quiz-kväll, Mys Inn kl 18.30 

26 oktober Ärtbuffé, Mys Inn kl 19.00 

8 november Handarbetskafé, Mys Inn kl 18.30 

17 november Quiz-kväll, Mys Inn kl 18.30 

2 december Julmarknad 13–16 

8 december Julauktion med luciatåg, Västerstads församlingshem kl 19.00. 

 

2024 

10 januari Handarbetskafé, Mys Inn, kl. 18.30 

19 januari Quiz-kväll, Mys Inn, kl 18.30 
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7 februari Handarbetskafé, Mys Inn, kl. 18.30 

16 februari Quiz-kväll, Mys Inn, kl 18.30 

6 mars Årsmöte, Gästis kl 19.00. 

 

 

§ 9 

Bidragsansökningar mm 

Uppdrogs åt Ingrid Persson att ansöka hos Lions Club om bidrag till Tårtkalaset den 20 

september samt att engagera lämplig musikunderhållning. 

Beslöts att inte lämna in någon ansökan till Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta:s mars-

ansökningsomgång. 

 

§10 

Övriga frågor 

Konstaterades att blomfatens placering vid den nya busshållplatsen måste ses över. Ingrid 

Persson fick i uppdrag att kontakta kommunen för överenskommelse om framtida placering 

och flyttning. 

 

§ 11 

 

Nästa styrelsemöte 

Kommande styrelsemöte äger rum i skolans matsal torsdagen den 13 april 2023 kl. 19.00. 

Yvonne Dagérus ansvarar då för fikat. 

 

§ 12 

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    Yvonne Dagérus 


