
Styrelsemöte 140508 
Närv: Tomas Lööw, Ulf Fröhammar, Christina Olsson, Pia Nordenstam, Jan Johansson, Thijs 
Wiessing 

Öppnandet 
Tomas hälsar välkommen. Kaffe serveras. 

Städ- och pubafton 
Vi bestämmer den 31a mai att vårstäda museiträdgården och fira pubkväll 

 

Städ från 10  

Pub från 18 
 
Ttraditionsenligt har vi snacks och dricka på pubkvällen, till hösten kanske vi kan ha matkväll 
igen. 

 
Björkbacken och Klockargården står som värd. 
Christina ordnar växelkassa. 
Lappar den 17e. Samt mail.  

På ena sidan annons för städdag OCH pubkväll, på andra sidan hålltiderna till 
nationaldagsfirandet.  

Nationaldagen 
Christina kollar med Torbjörn och Prästen att det rullar. 
Christina ser även till att Sockenstugan bokas, musiker är planerade, etc. 

funktionärer samlas 16:30 
17:45 samling 
18:00 mässa 
ca 19:00 fika 

100 bullar från Christina O 
Småkakor Jan J 
2 sockerkakor var, från Yvonne W, Pia N och Tomas L 
 
Klockagården köper kaffe, lottringar och tillbehör. 
Yvonne kollar att tavlan finns med. 

 

forts 



 
Tavellotterier dragning direkt 10kr 
Choklad 5kr ( Jan köper priser för ca.250kr) 
Blommor 5kr ( Jan köper priser för ca.250kr) 

Övriga frågor/julisöndagarna 
Ewonne föreslår en 40-tals mässa till Skogstibbledagen. 

Ewonne bakar till den 13e; friluftsgudstjänst 

Ewonne önskar utflykt den 27e juli. I så fall bör det röjas där. 

Friluftsgudstjänsten 
Christina kollar om vi kan byta tillbaks till 1a söndagen, annars gärna nästa år. 

Christinas (-och syskon) kan den 20e 

Interview om Inga-lill får tag i materialet, annars byggnadsvård. 
 

Det diskuterades att titta på ev. videodokumentation av evenemangen julisöndagarna för 
framtiden. 

På förslaget ligger att filma alla evenemang av föreningen under året av funktionärer och 
besökare. 
Thijs lägger upp ett epostadress att skicka film till. 
Vi tar upp detta på nästa möte mer konkret. 

Thijs skickar ut protokollet för läsning. 

 

 

Nästa möte den 3e juni kl 19.00 för avstämning 6e juni, planering midsommar och 
videodokumentation. 

Tomas tackar och avslutar. 
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