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Protokoll styrelsemöte
Datum 2019 – 09 - 26

1. Närvarande
Staffan, Jonas, Rolf, Alice, Sven, Lena, Reet, Margareta,                               

2. Mötet öppnas
Ordförande hälsade alla välkomna.
Till justerare valdes Reet att tillsammans med ordföranden justera kvällens protokoll.

3. Föregående protokoll
Föregående protokoll lästes upp av ordföranden och godkändes. 
Protokollet lades därefter till handlingarna. 

4. Händelser sedan förra mötet
- Besöket från Fyllingdales 21/8 – 25/8; Bengt-Göran, Reet och Simon, 

Annika huserade våra gäster från England. Ett fantastiskt program med 
många utflykter och festliga kvällar hade spikats. Torsdagens grillkväll hos 
Simon och Annika samlade ett 30 tal. Fredagens middag samlade 26 stycken.
Våra gäster åkte hem på söndagen både trötta och belåtna med många 
upplevelser i bagaget med hem till Fyllingdales vår ev blivande vänort. 

- Bengt Göran kontaktar lämplig person på kommunen för att se om det på 
något sätt går att knyta vänortsband.

5. Kulturgruppen
Arbetar vidare efter sommaruppehållet. Föreslog att det skulle ordnas musikfest 
framåt våren/sommaren 2020

6. Ekonomi
Kontantkassa 4.224:- och på Bankkontot finns 86.921:-   Det blev inga utgifter för 
Englandsbesöket .

7. Aktiviteter under hösten

- Oktoberfest med dans 11/10 18.30; skolan är bokad. Anmälan till Rolf
- Höststädning 20/10; vi plockar in bänkar etc och ”so kan man ju allti sve en 

korv” tillsammans. Sven samordnar.
- Julgranständning 29/11; Sven och Lena samordnar.
- Lucia med auktion 6/12; Reet samordnar oc Bengt Göran tar emot gåvor till 

auktionen..
- Julgransförsäljningen 8/12; Staffan och Ingela håller i detta.
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Alice Bindby
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8. Övrigt
Rolf uppdrogs att se hur många medlemmar Byalaget har. Vi tittar närmare på 
att ha en enklare mingelfest med speciell inbjudan för de ”nya i byn” framåt 
vårvintern/februari 2020

9. Nästa möte
• Blir den 7/11 kl 19 och Margareta fixar fika.

• Alice – Erik – Jonas – Lena – Margareta – Marie – Reet – Rolf – Staffan - Sven

Ordförande tackade alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

Justeras Justeras
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