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  Protokoll fört vid styrelsemöte i Agdas stuga to 10 april -14 

 

Närvarande: Per Alvarsson, Anders Dahlqvist, Kristin Jönsson, Marie Karlsson, Agneta 

Nilsson och Rosemarie Wiktorsson. 

 

Nr. 1. Mötets öppnande 

Rossie förklarade mötet öppnat. 

 

Nr. 2. Jubiléet 8 juni 

Byalaget samlas kl 10.00 den 8 juni. 

Vi kör aktiviteten kl 14-20. 

Kristin kan vara med den 8:e och hon kan även baka. 

Avstämning av aktiviteterna: 

Hopptornet är bokat med Peter. 

Gert och Carina har tyvärr ingen honung vid den tiden. 

Johan Jerleryd ställer gärna upp med någon maskin. 

Ulrika Mickels med hästarna – väntar besked (notering efter mötet: hon har 

tyvärr senare lämnat besked att hon inte kan). 

Getbönderna är intresserade. 

Äggproducenterna, det kan Anders D själv ta om de inte har möjlighet att 

närvara personligen. 

Sophie Lossing – Rossie kontaktar henne, kollar när hon vill hänga. 

Alf Lundström – Marie kontaktar honom, kollar om var han vill ställa ut. 

Parkeringen – Framför församlingshemmet kommer att vara ledigt för parkering. 

”Parkering förbjuden” där man går in till serveringen, med lina eller annat. 

Tipsrunda – Marie fixar 10 vuxenfrågor och 10 barnfrågor och placerar ut. Gratis 

medverkan, möjligt med start vid Agdas stuga/skolan/kyrkan/serveringen. Priser 

köper vi. 

Karta – Marie fixar. 

Om invigning av bron skulle vara aktuellt så görs det kl 16.00. 

Vid Agdas stuga – Bodil A börjar som byalagsrepresentant där, kommer till 

serveringen senare. Utställare: Lennart och Gustav. 

Vid skolan – Marie och Per är byalagsrepresentanter där. Hoppborg, konstnärer 

och bil. Bord från Deleberga + 2 stolar. Litet tält för att kunna få 

skugga/regnskydd, Marie fixar paviljong eller parasoll. Servering av dricka, 

”festis” och godis. 

Vid kyrkan – Anders D är byalagsrepresentant där. Utställare: getter, ägg, Johan. 

Får? Hästar? 

Vid serveringen – Rossie, Agneta och Kristin är byalagsrepresentanter där, med 

assistans av May. Bengt + ytterligare en person sköter grillningen. Agneta tar 

kaffeansvar. Anders D har ett dubbelt marknadsstånd som kan användas till 

själva serveringen. Tält hyrs av en bekant till Kristin, tältet är 4*8 m och rymmer 

ca 40 personer. (Kören behöver då inte betala). Per frågar Kurt Henriksson om 

stolar och bord. Rossie har 2 grillar och försöker fixa ett värmeskåp. Agneta tar 

med kaffetermos, Per tar med 2, Rossie tar med ca 10. Serveringen börjar kl 15, 

grillningen kl 16. Tanke: kaffe + 3 kakor ca 25 kr. 

 

Inköpslista: 

Servetter 400 st 

Kaffemuggar 300 st 

Plastglas 100 st 

Teskedar 
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Assietter 300 st 

Hamburgerfodral eller –tallrik 100 st 

Pappersduk på marknadsståndet 

Svarta sopsäckar 

Grillkoll (”4 för 100 kr”) 

Tändvätska 

Tändstickor 

Kaffe Zoegas 8 paket 

Te 

Mjölk 

Socker 

Vatten (servering + skolan) Totalt 500 dricka 

Läsk (servering + skolan) 

”Festis” (servering + skolan) 

(Hembakat) 

Korv 200 tjocka, 50 tunna 

Korvbröd 

Senap 3 st (2 olika) 

Ketchup 4 st 

Hamburgare 100 st 

Hamburgerbröd 

Hamburgerdressing 

Lök 

Sallad 

Godis (skolan): tablettaskar, småchoklad, ”dubbelchoklad” 

Priser till tipspromenad 

 

Rossie kan handla, Marie kan hjälpa till. Alla spanar efter bra läsk- och 

vattenerbjudanden på t.ex. ÖB och Netto. Marie ringer till Snapphanechark om 

pris på korvar. 

 

Inbjudna deltagare bör få: 

Tider (vi samlas kl 10), kartan och info om var respektive deltagare ska vara, 

styrelsen och konstnärerna samlas i skolan fredagen 6 juni kl 11 för genomgång 

av lokalerna och hängningsmöjligheter. 

 

Anders D hämtar nycklar på torsdagen 5/6. Agneta påminner honom. Vi städar 

själva skolan. 

 

Utskicksförslaget gicks igenom och kommenterades. Trycks på AM-Tryck. 

 

Nr. 3. Övriga frågor 

Ska vi köpa en skylt med avståndsvisare till byns olika delar för delar av 

pengarna i projektet ” Matteröd - nära naturen vid ås & sjö”? 

Mötet godkände inköpsförslag från AM-tryck och Per undersöker med AM-tryck 

om det kan ges viss garanti för att skyltarna håller. 

 

Nr. 4. Nästa möte 

Nästa möte hålls den 12 maj i samband med trivselkvällen vid Agdas stuga. 
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Nr. 5. Mötets avslutande 

Rossie förklarade mötet avslutat. 

 

 Vid pennan   Justeras 

 

 

 Marie Karlsson, sekr.  Agneta Nilsson 

 


