Protokoll från möte med

Styrelse och aktivitetsgrupp för Östraby Bygdeförening torsdagen den 21 april
2022 på Mys Inn, Östraby
Närvarande: Ingrid Persson (ordförande), Kenneth Dagérus, Lena Bergström, Agne
Håkansson, Alexandra Granemark, Rolf Crona, Yvonne Dagérus och Christer Nilsson.
§1
Ordförande Ingrid Persson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2
Till att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll utsågs Agne Håkansson.
§3
Utdelat förslag till föredragningslista fastställdes.
§4
Protokollet från styrelsemötet den 13 januari 2022 gicks igenom och lades till handlingarna.
§5
Avstämning av aktuell verksamhet
- Mötet konstaterade att politikermötet den 24 mars blev bra. Flera spörsmål kom upp. Bl.a.
utlovades uppfräschning och viss tillbyggnad av idrottshallen. Man lovade också att
undersöka om matsalen på Möllagården fortfarande hyrs av kommunen och om den i så fall
kan disponeras av föreningar etc.
Man informerade också om att det finns reserverade pengar att söka till utvecklingsprojekt i
byarna.
- Årets Programblad är framtaget och utdelat. Alla annonsörer har inte betalt än.
Tryckkostnaden uppgick till 8109 kr (ca 9 kr/tidning). Annonsintäkterna kommer med god
råge att täcka tryckkostnaden.
- Konstaterades att många numera betalar medlemsavgiften via bankgiro. Eventuellt
stimulerar blanketten på Programbladets baksida till detta.

§6
Planering av kommande aktiviteter
- Valborgsfirandet sker enligt vad som annonserats i Programbladet. Facklor och olja till dem
finns kvar sen förra årets inställda firande. Lena kollar med Bengt Åkesson så att
vägvisningsskylt till bålet kommer upp.
- Torgdagen den 7 maj hålls som planerat. Ett flertal knallar har aviserat sin medverkan.
De bord vi har tillgång till kommer att räcka. Yvonne ansvarar för att ett lotteri kommer till
stånd.
- Grillkvällar. Eftersom årets första grillkväll den 19 maj, sammanfaller med Röda korsets
utfärd, så beslöts att Bygdeföreningen bara arrangerar lotteri vid de tre övriga grillkvällarna.
Yvonne åtog sig att ansvara för dessa lotterier.
- Digitala tipsrundor anordnas som utannonserats i Programbladet. Christer, Kenneth och
Yvonne hjälps åt med att lägga upp banorna.
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- Nationaldagsfirandet genomförs som annonserat i Programbladet. Vi säljer kvarvarande 21lotter under firandet. Det beslöts att vi i därefter inte säljer 21-lotter utan enbart ringlotter och
tombolalotter.
- Vi skall flagga i byn som under tidigare somrar. Agne, Kenneth och Christer sätter upp dem
så snart som möjligt i maj. Nya (stora) svenska och skånska flaggor köps in vid behov.
- Midsommarfirandet genomförs traditionsenligt den 24 juni. Eva Blad är vidtalad att spela
dragspel. Ingrid åtog sig att försöka engagera någon att leda lekarna kring majstången. Lena
ordnar med glass och saft till barnen. Yvonne iordningställer två lotterier.
Vi klipper grönt till majstången den 23 juni med samling vid ”mossavägen” kl 18.00.

§7
Schema för sommarvattningen av blomfaten.
Mötet godkände det av Ingrid utarbetade förslaget till vattning under sommaren:
Ingrid
Christer N
Kenneth
Agne
Yvonne
Jan-Erik/Olof

Infarten från 13: 15, 23, 31,
Infarten från 13: 16, 24, 32
Infarten från 13: 17, 25, 33
Infarten från 13: 18, 26, 34
Alla veckor, Ö. infarten
Alla veckor, Sopstationen

Lena
Greta
Max
Alexandra
Arne/Challe

Infarten från 13: 19, 27, 35
Infarten från 13: 20, 28, 36
Infarten från 13: 21, 29, 37
Infarten från 13: 22, 30, 38
Alla veckor, Oderupskorset

§8
Nästa styrelsemöte
Kommande styrelsemöte äger rum i skolans matsal torsdagen den 25 augusti 2022 kl. 19.00.
Ingrid Persson ansvarar då för fikat.
§9
Då inga fler frågor fanns att behandla, tackade ordföranden samtliga mötesdeltagare för visat
intresse samt förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Christer Nilsson
Sekreterare
Justeras

Ingrid Persson

Agne Håkansson
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