Byalagsmöte 2015-08-04
§1 Mötets öppnande
Mötet öppnas av ordförande Britt-Marie Larsson.
§2 Val av justeringsman
Ina Persson ska justera dagens protokoll.
§3 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
§4 Förra mötets protokoll
Signeras och läggs till handlingarna.
§5 Saker till punkt 9 – övriga frågor
Kim, Andrea och Britt-Marie har frågor till denna punkt.
§6 Kassarapport
Karolin Bösgård redogör för Byalagets finanssituation. Hon berättar dessutom att
sponsringspengar till Musikaftonen har kommit in och täcker utgifterna.
§7 Aktiviteter
a) Musikkvällen
Ännu en gång går vi igenom vad vi måste tänka på när det gäller musikkvällen.
Kim kommer att få namnen på årets sponsorer så att de kan sättas upp på
Sponsortavlan.
Tores sponsrar med SEK 3000,Varor som behövs for utfodring av tältresarna och grejor till grillningen hämtas på lördags
morgonen.
Tältet kommer att tas ner på söndagen, kl 14.00
b) Pantoffelmarknaden
Anita erbjuder sig att ringa till Parken angående tälten.
Gun Olsson ringer till odlarna.
Cecilia har tagit kontakt med medierna angående evenemanget
Anita ska bjuda in skola, fritids och förskola i god tid.
Munkadals plantskola ska också bjudas in i år.
Reklamskyltarna ska sättas upp efter kontakt med markägarna.
Bertil skaffar nya siffror för ändring av affischerna, datum för uppsättning meddelas
senare.
Elektrikern Jonny kollar och fixar elen.

Vi kontaktar Rikard för eventuell annonsering i ICA bladet.
Åsa tillfrågas om Kommunsponsring.
Britt-Marie hör med Skurups Sparbank.
Vårt ”scengolv” ska läggas i mattältet så att stolarna inte sjunker ner i marken.
Uppsättning av tältet sker kl 15.00 på fredagen, tältet tas ner tidigast kl 16.00
efter marknaden är slut.
För bakningen står Ann, Gun, Anita H., Gunna och Anita E.
I ”köket” står i år Britt-Marie, Ute, Karolin, Anita och Andrea
Vi får komma ihåg att be våra utställare om eventuella priser till lotteriet.
Ute ska ta kontakt med Linda Ceccon för ansiktsmålning.
§8 Rapport från Byalagsrådet
Protokollet ligger för läsning på vår hemsida.
§9 Övriga frågor
Kim föreslår ”sponsring” av hjärtstartaren. Vi diskutera kring detta och kommer överens om
att i första hand använda överskottet av musikaftonen för detta ändamål.
Britt-Marie påminner om Medlemsbladet som snart ska delas ut. Hon kommer att kontakta
Sofia och höra med henne om hon även i år kan tänka sig att sammanställa ett sådant.
Andrea berättar att hon har varit i kontakt med en musiker – Hampus Hjalmarsson – från
Skurup som kan tänka sig att komma till Pantoffelmarknaden och senare till Adventskaffet,
den 9 december kl 14.30
Både Pantoffelmarknaden och Adventskaffet kommer att nämnas i medlemsbladet.
Den 2 september kommer Kim och hans automobilvänner kunna ses på torget för en kortare
stund.
§10 Saker till nästa möte
Nästa möte äger rum den 15 september kl 19.00. Då kommer vi att diskutera
Pantoffelmarkanden ingående.
§11 Mötet avslutas
Britt-Marie Larsson
Ordförande

Ina Persson
Protokolljusterare

Ute Olsson
Sekreterare

