UGGLARPS BYALAG

PROTOKOLL styrelsemöte 2021-08-08
Närvarande: Henric Kahlmeter, Petra Nilsson, Lisbeth Pettersson, Martin Källström, Kjell Bergsten,
Johnny Karlsson och suppleant Heidi Bergsten
Frånvarande:
Tid o plats: Kl. 10.00-11.00 på Dansbanan
Punkter:
1. Ordförande hälsar välkommen
Henric hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppet.
2. Vi fortsätter att försöka konstituera styrelsen och fastställer samtliga roller:
Ordf Henric Kahlmeter -- vald av årsmötet.
Sekreterare- Kjell Bergsten med stöd av Heidi Hug Bergsten
Kassör – Lisbeth Petersson fortsätter och tar dessutom över ansvaret för medlemsregistret med
stöd av Petra Nilsson
Hemsidesansvarig – Martin Källström
3. Sensommarens program:
- Den 14 augusti kommer Josephine and the riverboys och spelar bluegrass på dansbanan. Vi
gör reklam via FB och hemsida. Övriga arbetsuppgifter för arrangemanget fördelas på
följande sätt:
Inträde 50kr (Biljetter i form av en lott), försäljning av korv och dricka 50kr i pausen.
Betalning via Swish (nr 1231577030, det finns utskrivet och laminerat). Henric och Johnny
köper korv mm. den 14/8 på fm. Evenemanget startar 20.30 och spelningen startar 21.00. Vi
beräknar att det kommer ca 100 personer. Bandets gage är 6000 kr. Vi träffas på fredag den
13/8 för att gå igenom elen och lördag den 14/8 kl 15 för att förbereda. Henric ser till att
gräset är klippt.
- Cykelorientering beslutas att flyttas till den 2:a helgen i september, 12/9 kl 14.00. Petra och
Henric lägger upp rutter och gör kartor samt förslag till aktivitet. Petra kollar upp med
Ugglarps Grönt om vi kan besöka grönkålsodlingen. Ev. har vi också korvgrillning då.
- Punkten tre roliga/spännande hus så har vi besökt Kiltorpet i samband med årsmötet vilket
var fantastiskt uppskattat. Förslag att vi kollar vidare på Mejeriet/slakteriet – och kanske
bageriet. Fler idéer diskuteras men inget konkret.
- Besök på nya rågkvarnen (Berthe Kvarn) sam tev kombinerat med glassprovning. Henric
kontaktar Per Stenström.
- Höststädning fastställes till den 2 oktober kl 10-12. Samma dag på eftermiddagen 14-16
undersöker vi möjligheterna till några alternativa eller kompletterande verksamheter;
o Öl-/kambucha-/tonicprovning (går ej att genomföra förrän nästa år). Vi undersöker
om vi kan få till något av detta till eftermiddagen? Alternativt våffelfest. Ett förslag
var Gin och tonic provning på Ann-Maries loge.
- Förslag på aktiviteter inför nästa år:
o Loppis andra helgen efter midsommar som en återkommande aktivitet varje år
samma tid.

o

Wolleybollturnering till sommaren nästa år

4. Nästa styrelsemöte beslutas att äga rum den 6 september kl 18.00 på Dansbanan om inte
väderleken är otjänlig. Annars är vi hos Henric.
5. Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.
Vid protokollet
Heidi Hug Bergsten, Kjell Bergsten
Justerare
Henric Kahlmeter
Ordf

