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Protokoll från möte med 

Styrelse och aktivitetsgrupp för Östraby Bygdeförening söndagen den 24 maj 2020 

på Emaus, Östraby 
 

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

Alexandra Granemark, Agne Håkansson, Greta Füstös, Anna Bondesson, Yvonne Dagérus 

och Christer Nilsson. 

§ 1 

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2 

Utsänt förslaget till dagordning fastställdes. 

 

§ 3 

Till att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll utsågs Greta Füstös. 

 

§ 4 

Protokollet från föregående styrelsemöte den 27 februari 2020 gicks igenom och lades till 

handlingarna. 

§ 5 

Rapporter 

- Ekonomi 

Kassör Lena Bergström informerade om att föreningens ekonomi är stabil. För dagen fanns 

79 719 kr på bankkonto. Programbladet har gett ett gott överskott. Samtliga annonsörer, med 

undantag för 2 stycken (800 kr), hade betalt sina fakturor. Tryckkostnaden för programbladet 

uppgick till 6705 kr. 

Till dags dato hade ca 70 medlemskort sålts. Av dessa var 27 stycken betalda via bankgiro. 

- Kommunens Evenemangskalender 

Ordföranden har lämnat in uppgifter på de evenemang vi planerar att genomföra. Efterhand 

som vi måste justera programmen, så meddelas kommunen, som reviderar kalendern. 

- Flaggor 

Inför årets flaggning i byn har 2 st stora svenska flaggor inköpts samt 1 skånsk dito och 10 

stycken skånska fasadflaggor. 

Då flera av de svenska fasadflaggorna är slitna och blekta beslöts att ge Lena Bergström i 

uppdrag att införskaffa 10 stycken nya. 

- Blomfaten 

Ingrid Persson och Yvonne Dagérus har vårplanterat blomfaten. 

Ordföranden har dessutom gjort upp och distribuerat en vattningslista, som verkar fungera. 

 

 

§ 6 

Revidering av programmet med anledning av Corona-restriktionerna 

- Nationaldagen 

Gästis får inte arrangera frukostbuffé. Därför beslutades det att vi på traditionellt vis hissar 

svenska flaggan till trumpetfanfar och efterföljande nationalsång på Gästis gård. Därefter ges 

det möjlighet till fika på trädäcket i Mys Inns trädgård. Beställning av fika görs direkt till 

Lena Bergström. 
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- Midsommarfirande 

Arrangemanget måste genomföras utomhus. Gästis har gett oss tillstånd att liksom tidigare år 

vara på deras gräsmatta med eventuell dans kring majstång. Att slå sig ner med medhavd 

picknick-korg möter inget hinder. Eventuellt kan Gästis medverka med fikaservering. 

Majstång kläds och reses som tidigare år. Vi klipper grönt till den med samling vid 

”Mossavägen” kl 18.00 den 18 juni.  

Ordföranden gavs i uppdrag att avboka Folkdanslaget. 

- Stubbarace 

Tills vidare är arrangemanget avsett att genomföras. Troligtvis måste ”Bonnafesten” ställas in 

med hänsyn till det stora antalet gäster. Om Stubbaracet genomförs, så deltar vi som vanligt 

med tombolalotteri. Blir Bonnafesten inställd halveras antalet lotter. 

- Tårtkalaset 

Eftersom arrangemanget ligger relativt långt fram i tiden, så avvaktar vi med beslut om 

eventuella ändringar i genomförandet. 

 

§ 7 

Inkomna skrivelser/synpunkter 

- Hörby kommun hade skickat ut en enkät till föreningarna med frågor angående hur den 

pågående Corona-pandemin påverkat verksamheten. Eftersom frågorna i första hand rörde 

ekonomi vid publika arrangemang, så har inget svar lämnats. 

- Christina Meehan Lång hade ställt vissa frågor till Kenneth Dagérus rörande tillgängligheten 

av föreningens protokoll, kallelser till och information om möten mm. Styrelsen beslöt efter 

diskussion att ge ordföranden i uppdrag att skriftligen informera henne om efter vilka 

principer dessa frågor hanteras av Bygdeföreningen. 

 

§ 8 

Övriga frågor 

- Meddelades att de delar av Bygdeföreningens ”arkiv”, som sedan tidigare funnits hos Stellan 

Persson nu överlämnats till Kenneth Dagérus. Kenneth åtog sig att sortera upp och gallra 

materialet så att det bevaras inför framtiden. 

- Rolf Crona uppvaktades med blomster, sång och hurrarop med anledning av att han nyligen 

firat sin 75-årsdag. 

§ 9 

Nästa styrelsemöte 

Kommande styrelsemöte äger rum torsdagen den 27 augusti 2020 kl. 19.00 i förenings-

lokalen. Rolf Crona ansvarar då för fikat. 

 

§ 10 

Då inga fler frågor fanns att behandla, tackade ordföranden för visat intresse och förklarade 

sammanträdet avslutat.  

 

Vid protokollet 

Christer Nilsson  

Sekreterare    

Justeras 

 

 

 

Ingrid Persson    Greta Füstös 


