STYRELSEMÖTE 2010 08 02
Närvarande:
Annika Svensson
Kim Hansen
Cecilia Thorén Bonander
Malin Svärd
Kent Ekbladh
Peter Falk
Anita Hedin
Evelynn Ekbladh
Ute Olsson

1 Mötets öppnande
Ordföranden Peter Falk öppnar dagens möte.
2 Val av justeringsmän
Anita Hedin utses till att justera dagens protokoll.
3 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns
4 Saker till punkt 9, övriga frågor
5 Kassarapport
Anita Hedin redovisar för inkomster och utgifter.
6 Musikkväll, 6 augusti
a) tält + scen – vem gör vad?
Torsdagen, den 5 augusti, kl 10 sätter 7-8 frivilliga upp tältet, Malin och Annika
bygger upp scenen, elslingor hämtas på elverket i Skurup.
b) Musikbidrag
Diskussion vad vi ska använda att samla pengar i – hatt? – korgar? – annat? Vi
kom överens om att använda slutna spannar.
Pengarna kommer att lämnas till Anita efter insamlingen.
c) Korvgrillning
Peter meddelar att korvar tas från ICA.Pris för korv med bröd samt dricka kommer
att ligga på 30 kronor. Byalaget kommer att ställa upp med 3-4 grillar, grillkol och
tändvätska. Två personer kommer att stå vid grillarna – en person som hanterar
korvarna, en person som ska ha hand om pengarna. Det kommer självklart finnas
dunkar med vatten för handhygienen.
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d) Byalaget – medlemsrekrytering
Det kommer att finnas ett bord med information och inbetalningskort under
musikkvällen.
7 Medlemsrekrytering – nyinflyttade – infopaket tillsammans med Kommunen
Anita och Cecilia meddelar att det inte har varit något möte ännu.
8 Pantoffelmarknad – uppdatering, sponsorer, deltagare
Peter redovisar för sponsorer, deltagare och intressenter
9 Övriga frågor
Peter ska kolla med Kommunen huruvida det är tillåtet för eventuella hyresgäster
av Brandstationen att övernatta där. Vidare ska vi köpa och installera brandvarnare
för lokalen.
10 Saker till nästa möte
Vid nästa möte ska vi ånyo ha en uppdatering av Pantoffelmarknaden och
diskutera medlemsrekrytering.
11 Mötet avslutas

Peter Falk
Ordförande

Ute Olsson
Sekreterare

Anita Hedin
Protokolljusterare
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