Protokoll byalagsmöte 24/7 2018
Närvarande: Kent Ekblad, Cecilia Svensson, Marianne Pehrsson, Henrik Svärd, Johnny
Christiansen, Madeleine Pinjegård, Karolin Bösgård, Andrea Lindström, Kim Hansen
Gäst: Kristian Jeppsson
1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordföranden Kent som hälsade alla välkomna.
2. Val av justeringsman att jämte ordförande justera dagens protokoll
Andrea valdes.
3. Godkännande av dagordningen och saker till punkten övrigt
OK.
4. Ekonomin
Ekonomin ser fortsättningsvis bra ut.
5. Byalagsrådet
Nästa möten 29/8, 18/9 (med politiker), 20/11, 6/12 (med politiker).
6. Information
a) Midsommarstången fungerade bra, när den blev kortare och smalare.
b) Första porten är klar. Vecka 33 kommer de andra porterna att göras vid på plats.
c) Ansökan om kulturbidrag – vi förväntar besked i slutet av augusti.
7. Musikkväll 11/8 kl. 10.00-23:00
a) Kl. 9:30 hämta och sätta upp tält, golv, grill (om det går att grilla).
Vi använder stora tältet.
Kent, Johnny, Andrea, Kristian, Per, Tobias, Cia och Kim kan hjälpa till.
13 och 14 mm hylsar/fastnycklar behövs för ihopsättning av tältstomme.
b) Tältet tas ner söndag efter kl. 14:00 – beroende av väder.
Samma som lördag hjälper.
Vi ska försöka att sälja stora tältet – om någon vill köpa det efter musikkvällen kan
de vara med att ta ner det.
c) Inköp: Marianna 200 korvar, Cia 100 läsk, 50 vatten, kaffe, senap, ketchup, bröd.
Bygg Upp grillkol, briketter, tändväska mm.
d) Mat till orkestern – smörrebröd från Dinah’s Place.
e) Sponsorer – bidragen från sponsorerna kommer att täcka kostnaden för musiken.
f) Grillmästare och försäljare: 18-20 Kent, 20-22 Cia, 22=> Karolin.
g) Ljusslingor – Kent och Andrea kan ordna slingor – Kim har gröna LED-slingor.
8. Medlemsblad
Nytt medlemsblad ska ut i början av september. Utdelas av Ågården.
Cia skriver textförslag – lite om musikkvällen – även om pantoffelmarknaden.
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9. Övrigt
10. Nästa möte
Mötet flyttas från 18/9 till 25/9.
11. Mötet avslutas
Kent Ekblad avslutade mötet.
Skivarp 27 juli 2018

Kent Ekblad
Ordförande

Kim Hansen
Sekreterare

Andrea Lindström
Protokolljusterare
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