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 Protokoll fört vid styrelsemöte hos Marie Karlsson ons 8 jan -14 

 

Närvarande: Per Alvarsson, Bodil Arvidsson, Anders Dahlqvist, Marie Karlsson, Lars 

Lövkvist, Bo Nilsson och Rosemarie Wiktorsson. 

Från valberedningen: Per-Ingvar Carlsson, Bengt Nilsson, Bo Svensson. 

 

Nr. 1. Mötets öppnande 

Rossie förklarade mötet öppnat. 

 

Nr. 2. Årsmötet 

Årsmötet hålls onsdagen den 12 februari kl 19.00 i församlingshemmet i 

Matteröd. 

Församlingshemmet är bokat, Marie hämtar nyckel.  

Eva-Gun Westford kan lämna besked på fredag om hon kan eller ej. Kan hon 

inte tar Rossie kontakt med Lars som kontaktar Bertil Nilsson och hör om han 

skulle vilja komma och föreläsa. (Senare notering: Det blir Bertil Nilsson). 

Per fixar två lotteriringar. 

Anders D fixar några priser, Lars fixar några, Marie frågar på Trästället. 

Per fixar fikatillbehör. 

Fika –40+40 frallehalvor samt två tårtor för à 20 personer. 

Per gör kallelse och ekonomiska underlag. 

Marie gör verksamhetsberättelse och dagordning. 

Punkter på årsmötet, förutom sedvanliga årsmötespunkter: skötseln av 

trädgården kring Agdas stuga, tillsyn av hjärtstartaren. 

Rossie tar Eleonors utdelningsrunda i nedre Skyrup. 

 

Nr. 3. Aktiviteter 2014 

20-årsjubileum: 

Konstnärs- och konsthantverkarinlsag: Lennart i Deleberga mkt positiv, Henry 

ville fundera lite på det, Marie kontaktar Gustav samt påminner Anders om 

kontakterna med konstnärerna. 

Lennart hade även som förslag att få Leif i Maglehult att visa upp en egenbyggd 

bil – Rossie kontaktar. 

Majlis var positiv till att förlägga det till körens avslutning 8 juni, de avslutar kl 

18.00. Eventuellt kan de medverka med en Matterödsanknuten aktivitet. 

Invigning av bron? 

Körning av hästar Agdas-kyrkan-skolan? – ev Lysell. 

Utställning av gamla foton som Bodil har fått efter Nils-Erik och Ann-Marie 

Jönsson. 

Per frågar om det finns möjlighet att låna skolan. 

Fika i någon form alternativt korvvagn/korvgrillning till försäljning. 

Hoppborg – Rossie kollar upp. 

Lokala matproducenter: Anders D har egna produkter och kollar med get- och 

äggproducenterna i Lilla Oberöd. Gärna medverkan av några getter. 

Honungsproducent, Johan Jerleryd? – Per kontaktar. 

Hundar? – Bodil? 

Bilder från Arne Forssell, Lennart och Laila? 

 

Övriga aktiviteter för 2014:  

Städdag måndagen 12 maj 

Kristi Himmelsfärd 29 maj, gökotta och tipspromenad (Per ansvarar) 

Juliaktivitet eller ej? 
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Kräftskiva lördagen 23 augusti. Samma orkester som sist – Rossie kontaktar 

dem. 

Klorofyllsöndag 7 september (Per ansvarar) 

 

Nr. 4. Mötets avslutande 

Innan mötet avslutades meddelade valberedningen att de hade en del krokar ute. 

Rossie förklarade därefter mötet avslutat. 

 

 Vid pennan   Justeras 

 

 

 Marie Karlsson, sekr.  Bo Nilsson 

 


