Protokoll från möte med

Styrelse och aktivitetsgrupp för Östraby Bygdeförening torsdagen den 12
november 2020 på Emaus, Östraby
Närvarande: Ingrid Persson (ordförande), Kenneth Dagérus, Lena Bergström, Rolf Crona,
Agne Håkansson, Greta Füstös, Yvonne Dagérus, Max Helmer och Christer Nilsson.
§1
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2
Utdelat förslag till dagordning fastställdes.
§3
Till att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll utsågs Greta Füstös.
§4
Protokollet från föregående styrelsemöte den 27 augusti 2020 gicks igenom och lades till
handlingarna.
§5
Rapporter
- Tårtkalaset den 24 september
Arrangemanget, som hölls på Gästis, blev lyckat. Det var 46 gäster plus orkestern
”Blandfärs”, som hade en trevlig eftermiddag. Två stycken ringlotterier såldes.
- Ljusstöpning den 10 oktober
Sju personer deltog i aktiviteten på Emaus. Efter ca 7 timmars arbete hade något hundratal
ljus färdigställts.
- Handarbetskafé
Vid tre tillfällen under hösten (9/9, 16/10 och 11/11) har en grupp på 3–8 personer samlats på
Mys Inn för att handarbeta. Verksamheten återupptas till våren.
§6
Inkomna skrivelse
- Hörby kommun har gjort en förfrågan om föreningen planerar att genomföra någon
jullovsaktivitet. Beslöts att vi avstår från att arrangera något.
- Leader Mittskåne kommer att starta ett projekt rörande utveckling av vandringsleder.
Informationsmöten anordnas den 17, 18 och 19 november. Beslöts att kontakta Rose-Marie
Frank som tidigare visat intresse för sådan verksamhet i bygden.
- Hörby kommun har inbjudit föreningar till att ansöka om ekonomiskt stöd för att täcka
förluster som uppstått p.g.a. Covid-19-utbrottet. Konstaterades att vi inte torde ha några större
möjligheter till att erhålla bidrag varför skrivelsen lämnades utan åtgärd.
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§7
Planering av föreningens advents- och julaktiviteter
- Uppsättning av julstjärnorna längs bygatan
Beslöts att vi klipper granris till stjärnorna lördagen den 21 november. Avfärd från
Bygdegården till Tollstorp kl 09.45. Yvonne Dagérus och Ingrid Persson ordnar fika.
Stjärnorna kläds på Gästis den 24 november med start kl. 18.00.
Uppsättning, vilken Agne Håkansson samordnar, sker preliminärt den 26 november.
- Julmarknaden
Efter diskussion beslöt mötet att, p.g.a. risken för spridning av Covid-19, ställa in årets
julmarknad. Blir det någon lättnad i restriktionerna före den 17/11 kan det bli aktuellt att
ompröva beslutet.
Beslöts att i stället preliminärt arrangera en vårmarknad 2021.
§8
Övriga frågor
- Meddelades att sekreteraren ansökt om att kommunen bör tilldela Bygdeföreningen årets
Kulturstipendium.
- Meddelades att ordföranden hos Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta ansökt om bidrag till att
köpa in ny belysning (LED-ljus) till julstjärnorna längs bygatan.
- Meddelades att sekreteraren skickat in remissvar till kommunen angående förslag till nya
regler för föreningsbidrag.
- Beslöts att även 2021 ge ut ett Programblad för Bygdeföreningens verksamhet. Innehåll och
utformning beslutas på kommande styrelsemöte. Dock bestämdes att annonspriserna
kommande år skall vara oförändrade.
§9
Nästa styrelsemöte
Kommande styrelsemöte äger rum torsdagen den 21 januari 2021 kl. 19.00. Yvonne Dagérus
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
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