
	Styrelsemöte	140603	
Närv: Tomas Lööw, Ulf Fröhammar, Birgitta Fröhammar, Christina Olsson, Pia Nordenstam, 
Thijs Wiessing 

Öppnandet	
Tomas hälsar välkommen. Kaffe serveras. 

Nationaldagen	
Christina berättar att Kyrkan har allt under kontroll. 

Thijs, Tomas och Yvonne dukar 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. 
Kolla tavla med Yvonne. 
Tavellotterier dragning direkt 10kr 
Choklad 5kr ( Jan 250kr) 
Blommor 5kr (Jan 250kr) 

Christina vill inte gärna sälja lotter, men det gör Tomas gärna. Annars har vi läget under 
kontroll. 

Midsommar	
Kvällen innan 
Ulf och Thijs 17:00 

kl 19:00 samlas vi till till lövning.  
Ulf tar med sig najtråd i 2 storlekar.   

Blomsterskjuts klart. 

Birgitta hälsar att Spelmännen gärna kommer och spelar på Midsommar. Chritina ser till att 
det finns 2000:- i kontanter. 

Dansledaren är ju klart, informerar Birgitta. 

Hon tipsar även om att ”Laxen” kan leverera fiskdamnspriser i "påse" 20:- 
Tomas köper in. Filippa tillfrågas att sköta fiskdammen. 

Mötet bestämmer att iår är sista året för midsommarstången. Till 2015 införskaffas en ny. 
En "bössa" till ny stång på Skogstibbledagen. 



Chokladhjulet hanteras av Saga och Morgan. 5:- 
Birgitta köper vinsterna. 

Lotterier. 5:- 
Prylar. Yvonne har genom året samlat på sig bra priser. 
Blommor. Birgitta ringer Maj Britt. 
Bakat.Det är bra om vi på plats ser hur mycket bakverk som kommit in, sedan bestäms 
priser. 
Tavla. Yvonne ringer Mats.10:- 

Pilkastning. 10:- Nya pilar ska köpas in. Fredrik och Minna? 
Priser köps in 2 vuxna, 2 barn. 

Korv och läsk 10:-, Kaffe och fika. 30:- 

Klockargården köper in kolonialvarorna, även till julisöndagarna.    

Christina ser till att varje stånd har växelkassor. 
Kaffe, korv, choklad, pilkastning, fiskdam, 3st lotterier, museet. 

Skylt som uppmanar till att skriva till Tidskriften. 

Lappar och Affisch av Thijs och Erik. 

Julisöndagarna	(kvarstår	–	nedan	anteckningar	från	föregående	
möte…)	
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 funktionär 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. 

 

 Interview   

 Gudstjänsten  

 Syskonen Löwgren  

 Ewonnes Utflykt  

 

Nästa möte den 12e juni kl 19.00 för avstämning julisöndagarna videodokumentation. 

 

 


