
Styrelsemöte 110815 
Närv: Jan Johansson, Ulf Fröhammar, Erik Liljehag, Tomas Lööw, Thijs Wiessing. 

Mötet öppnas. 

Okeröträdet 
Trädet har tappat en stor gren under veckan den ligger i skrivande stund över 
krusbärsbuskarna. 

Torsdag tar vi hand om detta (alla välkomna...)  

Post 
Jan har fått post av Uppsalakommun ang. vindenergi som ej byggs söder om 72an. 
För kännedom. 

Jenny Erikssons förfrågan via mail om huruvida hon tillhör Skogstibblesocken, bedöms som 
att Onsike tillhör Skogstibble. 

Pers Lindströms fråga om någon har någonsin stött på namnet Sven Wohlin lyfte enbart 
ögonbryn, men ingen kände igen namnet. 

Internet 
Det finns ekonomiskt utrymme för att förlänga Klockargårdens Nätverk till 
Museet/Bagarstugan. Ev även Sockenstugan. 

Erik och Thijs får uppdraget att undersöka detta och återkomma med pris/köper in. 

 

Under sommaren 
Christer kom med förslaget att senarelägga starttiden för Julisöndagsevenmangen. Mötet 
tycker just att kl11 är en bra tid, då ger det möjlighet att göra något på em. 

Kritik har kommit in om otydlighet ang. föreläsningens början. 
Till nästa år försöker vi vara tydligare. 

Nationaldagsfirandet har stött på kritik att flaggan halades innan fikandet påbörjades,  
Nästa år ska vi sjunger efter kyrkan, men inte halar eller hissar flaggan innan fikat, det görs 
av siste man från Sockenstugan. 

Det har kommit mycket positiv ktitik ang bakverket i sommar, även har folk erbjudit sig att 
baka till evenemangen. Gärna! 

Föslag till Kobingo har kommit in.Toppenförslag till Skogstibblemarknaden/dagen. 

Förslag till Boulebana samt sockervad har kommit in. 

Förslag till Logdans har kommit in. Lada efterlyses. 



Vi borde upprätta nån slags "körskema" om hur vi går tillväga i samband med 
Julisöndagarna. Det skulle kunna vara roligt om enthusiastiska medlemmar kunde hålla i en 
julisöndag. 
Till höststädning lägger vi fokus på "körskemat".som och kan tas på volley under 
pubkvällen.den 17e sept. 

Pubkväll/Höststädning 
Höststädningen den 17e september börjar kl 10 till senast kl 16 så att man hinner byta om till 
Pubkvällen. 

Till pubkvällen samma dagen kl 18 gör Tina en gryta till gästerna. 

Det ska då o.s.a.s till pubkvällen och anges om man vill ha mat eller ej. 
Pris utan mat 50kr (inkl. en drink), som vanligt. med mat 100kr.(inkl. mat och en drink) 
Det är viktigt med att osa så att Tina får veta hur mycket mat hon ska köpa in/laga. 

Inköpen: Ordf gör systemet, kassör och sekr tar allt annat ”kring”  och Erik och Tina tar hand 
om maten. 

Medlemmarna underrättas via mail under denna vecka.  

Nästa möte 
...på volleyn under höststädningen den 17e september. 

Välkomna. 

Mötet avslutas. 

 

 


