STYRELSEMÖTE 2010 09 12
Närvarande:
Peter Falk
Anita Hedin
Annika Svensson
Ute Olsson

Jörgen Olsson
Gun Ohlsson
Cecilia Bonander Thoren
Bertil Hedin

Christine Rix - Mölleskolan
Sten Wemmert - Scouterna
Ulla Sjöberg (prästen – kort besök)
Samt ett antal odlare med familjer

§1 Mötets öppnande
Mötet öppnas av ordföranden Peter Falk.
Det finns endast en punkt på dagens agenda – Pantoffelmarknaden.
Peter Falk uppger att vi - tack vare årets sponsorer – kan se positiv på årets
evenemang som förra året – som vi alla vet – stöddes av leaderprojektet.
Reklam har bokats på ”Radio Aktiv” + annonsering i tidningarna. Vi kommer
dessutom att uppdatera vår hemsida.
Hittills har ett 30-tal utställare anmält sitt intresse. För dem står 5 tält till förfogande –
2 à 6 x 10 m, 2 à 5 x 10 m + vårt eget på 6 x 12 m, även Brandstationen kan i år
utnyttjas.
Peter diskuterar med odlarna möjligheten att ställa ut ett antal jordbruksmaskiner
som används inom potatisodlingen på torget.
Fredagen börjar vi med uppsättning av tälten med början kl 07.30, marknaden börjat
kl 10.00.
Peter undrar om utställarna innehar informationsskyltar, eventuell även recept
angående de saluförda produkterna.
Christine Rix informerar om att skolan tänker uppträda kl 11.00 med skånska visor. Vi
får ordna med någon sorts ”scen”.
Mälleskolan kommer dessutom ha ”loppis” på torget.
För barnen har vi ordnat 2 hoppborgar med rutschkana. (avgift 10,-)
Ponnyridning ordnas via Ridlekis.
Servering kommer att skötas av Gun Ohlsson och Ute Olsson, de avlöses av andra
under 2 timmar. (20 kronor för kaffe och kakor)
”Gästis” kommer som vanligt att ha ”Pantoffelbuffet”.
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Lottorna bakar våfflor.
Kyrkoherden Ulla Sjöberg meddelar att Kyrkan vill i år också gärna vara med och ska
ordna en rittävling för barnen. Alla barn som deltar ska få reflexer i form av en ängel.
Annika Svensson ska erhålla en liten hörna på marknaden där hon ska göra pins. (10
kronor per pin). Eventuellt också lite informationsmaterial om Byalaget?

Sten Wemmert gör uppmärksam på julmarknaden den 4 december. Vi ska införskaffa
nya banderoller tillsammans med scouterna om ”Jul i byn”.
Sten och Peter ska ha ett möte måndagen den 11 oktober, kl 19.00 angående detta.

Peter Falk

Ute Olsson

Ordförande

Sekreterare
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