
UGGLARPS BYALAG 

 

PROTOKOLL styrelsemöte 2021-10-27 

Närvarande: Henric Kahlmeter, Petra Nilsson, Lisbeth Pettersson, Martin Källström, Kjell Bergsten, 
Johnny Karlsson och Heidi Bergsten 

Frånvarande:   
Tid o plats: Kl. 18.00-19.00 hos Kjell och Heidi på Byvägen 1a 
 
Punkter: 

1. Ordföranden Henric hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 
 

2. Lisbeth redovisar Gin-kvällen. 
 

10 par deltog, 1149kr i Kostnader. 3500kr i Inkomster Totalt 800kr i vinst. Positiva reaktioner på 
kvällen. Fler intresserade till nästa tillfälle. Kanske ett nytt tillfälle till våren? Eventuellt med 
middag? 
 

3. Julmarknaden- Planering och ansvarsfördelning 
 Henric har pratat med Nils-Börje om julgran. Den sätter vi upp helgen innan. Nya ljus till 

granen kostar ca 800kr (30 m). Petra ordnar det. 
 Annons om evenemanget på hemsidan också. Meddela Henric om det finns fler som vill 

delta. Annons i Händer i Falkenberg. 
 Ett par anmälningar har kommit in. En som slipar knivar och saxar. Stina Grönvall som vill 

boka ett bord. Kerstin von Braun säljer drivvedskonst, målningar mm. Vi kan fråga 
Ugglarps Grönt om de vill delta. Charlotte på Ullarps gård planerar att ha julmarknad 
samma helg. Vi diskuterade hur vi kan samarbeta.  

 Dans kring julgranen? Musik? Ponnyridning? Brasa i mitten av området, korvgrillning, 
pinnbröd, äpplen, glögg och kaffe, pepparkakor, fiskdamm, Chokladhjul, lotteri 

 Kostnad för utställarna-meterpris, förslag 50kr per meter. 
 Hur gör vi om det blir dåligt väder? Reservplan? 

 
4. Skissa på vårens och försommarens program förslag som vi kan diskutera i januari. 

 Midsommarfirande. 
 Historiska vandringar, kulturhus. Svedinos flyg- och bilmuseum. 
 Grillfest. Kombinerat med loppmarknad till en helg. 
 Cykelutflykt. 
 Gin provning. 
 Musikkväll. 
 Fågelskådning. 
 Loppmarknad. 
 

5. Övriga frågor 
 Finanserna. Saldo 90000kr. Vi hoppas att vi inte kommer att gå minus i år. 
 122 betalande medlemmar hittills. 18300 i medlemsavgifter. 300 facebookmedlemmar. 

 



6. Nästa styrelsemöte tisdag 16/11 kl. 18.00 hos Lisbeth (Inga Bergendals väg 5). 
 

 
7. Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet. 

 
 
 
Vid tangentbordet    Justerare 
 
 
 
 
 
Heidi Hug Bergsten    Henric Kahlmeter 
Sekreterare     Ordf 


