
Styrelsemöte 20 mars 2013 

 

Närvarande: Bosse Ehn, Roger Abrahamsson, Daniel Claesson, Sandra Bengtsson, Birgitta 
Gustafsson, Anna-Karin Lindgårde. 

1. Daniel hälsade alla välkomna till Oveda´s lunchrum. 

2. Sekreterare Birgitta , Justerare Daniel. 

3. Pubkväll:  Eva och Ingvar gör ett program med musik och ett musikquiz som dom tror passar. 
Roger pratar med Robban och Sandra om mat och kaffe. Något enkelt, pyttipanna? Anna-karin har 
fixat tårtor.  

Sandra och Birgitta tar emot anmälningarna. Blir det mer än 40 anmälda ska vi försöka vara på 
dansbanan. Ska ordna så det blir uppvärmt. Ska vi vara på dansbanan måste puben söka tillfälligt 
tillstånd för att få servera alkohol där. Daniel och Roger ordnar inbjudan 

4. Valborg: Roger söker ansvarig för campingen för att vi ska kunna vara på trappan till cafét och 
planen framför. Eventuellt att vi kan få använda cafét till att servera kaffe som sexorna har med till 
försäljning.  

5. Kick-Off: Årsmötets beslut att vi ska ha en kick-off med alla valda kommiteér väljer vi att ha till 
hösten då det är mycket på gång för styrelsen i vår. 

6. Stadgarna: Vi kommer att revidera stadgarna under året, efter beslut på årsmötet, för att ta beslut 
på nästa årsmöte plus ett möte till under 2014. 

7. KSAU. Kommunstyrelsen och byalagen har 2 möten per år då kommunstyrelsen kommer ut till 
något av byalagen. Bosse har fått inbjudan som han mailar ut för att vi ska veta vilken dag och vem 
som kan åka. 

8. Städning: Skolan kommer att städa vägrenarna och vi ger 100:- per barn till skolan. 

9. Allsång: Allt är ordnat så långt vi kan göra nu. HIF är med som garant. Prata med Marie om 
allsångshäfte. Var många som frågade efter lotterier förra gången. Ska ha utlottning på 
entrébiljetten. Annonsering i t ex, Trivselbygden, STT, Spegeln mm.  

10. Spegeln: Beslöt att ge ut hela tidningen i färgtryck till sommarnumret, beställer lika många ex 
som vi brukar. Annonspriserna är höjda. Helsida kostar 300:-, halvsida 150:-.  

11: Nästa möte: Den 16 april hos Oveda, Bosse ordnar fika.  

 

Sekreterare    Justerare 

 

..............................  .................................. 

Birgitta Gustafsson   Daniel Claesson 


