Styrelsemöte Ingelsträde bygdeförening 27 maj 2019
Mötesprotokoll
Närvarande: Katarina Cronberg, Olof Green, Cecilia Melldén, Johanna Persson, Ing-Mari Trulsson,
Sven-Gunnar Trulsson, Lotten Westerberg

1. Mötets öppnande och godkännande av dagordningen.
Mötet förklarades öppnat och dagordningen godkändes.
2. Val av sekreterare av mötet.
Till sekreterare av mötet valdes Johanna Persson.
3. Val av justerare av mötet.
Till justerare av mötet valdes Katarina Cronberg.
4. Förgående protokoll.
Förgående protokoll saknas och hänskjutes därmed till nästa möte.
5. Skrivelser och rapporter.
Ing-Mari har sökt och fått bidrag för blommor på 3 500 SEK.
Sven-Gunnar har ansökt om Grön kvalitetsturism på ansenligt belopp.
Pernilla och Sven-Gunnar har varit på möte angående bya-el. Förslag att bjuda in
Höganäs Energi att komma till Ingelsträde till hösten för att berätta för medlemmar i
bygdeföreningen om ”bya-avtalet”.
Olof har ansökt om förändring av utegymmet. Kommunen svarade snabbt men nu
inväntar vi svar från leverantören.
6. Ekonomi
Swedbank
Swedbank
Plus Giro
Kassa

46 326 SEK
2 937 SEK
14 599 SEK
2 395 SEK
66 257 SEK

7. Midsommar
Förberedelser 20/6 kl 18:00, samling vid skolan för att börja klä stången och ev resa
tält eller hos Olof Hansson för att lasta möbler. Stång och björke (ev tält) ska redan
finnas på plats vid skolan. Ing-Mari och Sven-Gunnar ordnar björke på eftermiddagen
kl 14, fritt fram att hjälpa till. Det som ska göras är att hämta och sätta ihop möbler
och tält samt klä stången.
Ing-Mari frågar Max, Acka och Raimo angående musik och lekar till midsommar.
Midsommarafton – börjar kl 14:30. Alla medtager egen fika. Sven-Gunnar ordnar
lotter; 300 st till vuxenlotteriet och 300 st till barnlotteriet. Katarina ordnar priser till
barnlotteriet med en budget på 500 SEK. Priser till vuxenlotteriet ska alla i styrelsen
bidra med; antingen köpa eller göra. Går bra att lämna in kvitto eller om man vill

skänka. Samtliga priser medtages till skolan på kvällen 20/6 så vi kan se om vi
behöver komplettera med något. Johanna köper amplar och ev örter från Farhult.
Eftersom bord, bänkar och tält finns uppe så finns det möjlighet att fortsätta fira
midsommar tillsammans på kvällen from kl 18:30. Intresseanmälan på plats till IngMari. Alla medtager egna saker (mat och dryck) och firandet är på eget ansvar och
inte under styrelsens regi.
24 juni kl 18:00 träffas vi vid skolan för att plocka ner möbler och tält.
8. Övriga frågor
Ny telefon och maillista – Sven-Gunnar uppdaterar och mailar ut till samtliga.
Cissi ordnar med en sms-grupp för alla i styrelsen för att lättare och snabbare kunna
skicka ut information till samtliga.
Träning i gymmet. Varje onsdag från och med den 12/6 kl 18 försöker vi gå till
gymmet för att träna tillsammans och inspirera varandra.
Protokoll efter varje möte ska skickas till alla i maillistan som Sven-Gunnar mailar ut,
detta för att de som inte kunde närvara på mötet inte missar någon information.
Protokollet ska även skickas till Olof Hansson för publicering på hemsidan.
Kontaktledning – hänskjutes till nästa möte.
Grillfest – hänskjutes till nästa möte.
Hastighet – hänskjutes till nästa möte.
9. Nästa utskick
Ska delas ut 6-9 juni, det ska innefatta information om midsommar, utegym och
önska alla en trevlig sommar.
10. Nästa möte
26 augusti kl 19:00 hos Ing-Mari
11. Mötet avslutas
Mötet förklaras avslutat av ordförande.
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