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 Protokoll fört vid styrelsemöte vid Agdas stuga måndag 9 maj -11 

 

Närvarande: Bodil Arvidsson, Carina Jerleryd, Marie Karlsson, Charlotta Svensson och 

Rosemarie Wiktorsson. 

 

Nr. 1. Mötets öppnande 

Rossie förklarade mötet öppnat. 

 

Nr. 2. Skylten vid Agdas stuga 

Rossie har kollat med kommunen om deras skyltar, de har använt ett företag i 

Halmstad. Marie och Rossie har varit i kontakt med några skyltmakare, de gör 

inte så små format utan hänvisar till tryckerier. Mötet beslutade att först försöka 

med något lokalt företag. Beslut att göra skylten i A2-format, Rossie kollar med 

tryckerier i Hässleholm vad det kostar. 

 

Nr. 3. Ekonomi 

Resultat hittills i år -428 kr. Behållning kassa/bank 85.222 kr (varav 30.000 från 

Tyringe Sparbanks Utvecklingsfond för skylten). 

 

Nr. 4. Grålledagen 

Bodil B, Carina, Marie och Rossie kan. 

Marie kollar med Per, Bo och Anders om de kan. 

Mötet beslutade att vi står för mat och servering (inte bara servering). Mat: 

hamburgare med tillbehör, korv med bröd. Grill finns. Rossie handlar. 

 

Nr. 5. Almanacka 

En almanacka kostar c:a 100 kr att trycka upp via internet. Jan A har inte 

möjlighet att göra almanackan. Förslag att ha en intresselista vid våra 

evenemang på vilka som skulle vara intresserade av att köpa en eventuell 

almanacka. Lista på Gökottan och Grålledagen. 

Kostnad för företagare att vara med: 500 kr för delad månad, 800 kr för egen 

månad. 

Rossie söker e-mailadresser efter företagslistan som gjordes vid föregående 

möte. 

Ett förslag var att ha äppelkakerecept på oktober månad. 

 

Nr. 6. Gökotta 

Marie kan närvara. Sköter Per det praktiska i år? Marie kollar med honom. 

 

Nr. 7. Musikkväll 4 juli 

Vid mötet rådde olika uppgifter om huruvida Maria Jönsson hade tackat ja eller 

nej. (Efter mötet har det blivit klart att hon har tackat ja till att komma och 

sjunga vid Agdas stuga den 4 juli.) 

 

Nr. 8. Kräftskiva 

När ska vi göra och skicka inbjudan? Avvakar. 

 

Nr. 9. Äppelsöndag 

Föreslagen underhållare kunde ej. 

Förslag att be ”San Rafael”-ansvariga att hålla ett föredrag. Rossie frågar dem. 

Förslag att samla äppelkakerecept och göra ett recepthäfte. 
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Nr. 10. Övriga frågor 

Önskan om uppföljning av diskussionerna med kommunalråden på årsmötet. 

Exempelvis skrivelse till kommunen om vad man kan göra med skolbyggnaden 

(förskola, sommarläger, scouter…). 

 

Önskan om att gå vidare med Vision 2020. Dock ansåg mötet att det för 

närvarande saknas några riktigt drivande personer i projektet. Avvaktar något.  

 

Nr. 11. Nästa styrelsemöte 

Datum för nästa styrelsemöte sattes till tisdagen 7 juni kl 18.30, i Agdas stuga. 

 

Nr. 12. Mötets avslutande 

Rossie förklarade mötet avslutat. 

 

 Vid pennan   Justeras 

 

 

 

 Marie Karlsson, sekr.  Bodil Arvidsson 

 


