
UGGLARPS BYALAG 

 

PROTOKOLL styrelsemöte 2022-06-08 

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

Frånvarande:   
Tid o plats: Kl. 18.00-19.00 på dansbanan. 
 
Punkter: 

Ordföranden Henric hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 
 

1. Midsommar: Vi går igenom PM för midsommar 
 Trottoarprataren och laminerade affischer om midsommar sätter vi upp den 18/6. 
 Priser i café Våffla+dryck 40 kr, våffla 25 kr, dryck 15 kr, bulle+kaka 25 kr. Svansen på 

grisen och fiskdamm 40 kr för båda. Siaglass  i låda: båt, strut, pinne för ett pris 25kr? 
(beror på inköpspriset)  Martin kollar upp det. Lotteripris: 10 kr. 20 st lotteriringar ca 
350-400kr vinstvärde per lotteriring.  

 Tidsplan: Torsdag 23/6 samling kl 16.00-18.00. kl 18.00 startar knytkalas för alla som ska 
arbeta på midsommar. Henric korrigerar Pmet och skickar ut inbjudan till knytkalaset. 
Midsommarafton: samling kl 10.00 riset plockas och midsommarstången kläs. Kl 13.30 
försäljning av lotter, kafé/kiosk. Kl 15.00 dans och avslut kl 16.00. De som kan stannar 
kvar och hjälper till att röja. Midsommardagen kl 11.00-12.30 samling för att städa bort 
det sista. 
 

2. Byaloppis Lördag 9/7 kl 11-15:  
 Dansbanan: Fika och kaffe i kiosken som också lämnar ut kartor till loppisstationer i byn. 

Bokningsbara bord på området varav ett med skänkta varor till byalaget. Bakluckeloppis 
på bokningsbara platser på parkeringen. Henric, Kjell, Lisbeth, Martin? och Johnny? 
hjälper till på dansbanan. 

 Byn: Loppis hemma.  
 Pris för bokning av bord, bilplats eller hemmaloppis 100kr. Byalaget ordnar skyltar och 

kartor och marknadsföring.  
 Anmälan senast sista juni till Henric som vidarebefordrar till Martin. Viktigt att det står 

namn, adress och telefonnummer till de som ska ha loppis hemma. Skyltar och karta 
Martin (Kjell och Heidi kan också laminera). Marknadsföring via Facebook och mail. 
Loppis skyltar kan hämtas hos Heidi och Kjell i butiken på Byvägen 1 a helgen 2-3 juli. 
Heidi och Kjell sätter upp en karta på Byalagets anslagstavla.  

 
3. Årsmöte: Lördag 2/7 kl 15.00. Med avslutnings aktivitet ( Villa Surfgarden? Henric kollar upp det). 

Dagordning till årsmötet är klar. Henric skriver verksamhetsberättelse (nästan dubblering av 
medlemmar och Facebook besökare). Verksamhetsplan (Henric skriver på en). 

 
4. Nästa träff torsdag 23/6 kl 16.00-18.00 med efterföljande knytkalas på dansbanan för de som ska 

arbeta på midsommarafton. 



 
5. Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet. 

 
Vid tangentbordet    Justerare 
 
 
 
 
Heidi Hug Bergsten, sekreterare   Henric Kahlmeter, ordf 


