
Styrelsemöte	140612	
Närv: Tomas Lööw, Pia Nordenstam, Thijs Wiessing, Ulf Fröhammar, Yvonne Wiessing 

Öppnandet	
Tomas hälsar välkommen.  

Midsommar	
Kvällen innan 
Ulf och Thijs 17:00 

Alla joinar kl 19:00 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. 

Tomas köper 10st lottringar. Fiskdamnspriser i "påse" 20:- per fångst 
Tomas köpt in. Filippa tillfrågas. 

Yvonne fixar fiskdamsskynke. 

Tomas har ambitionen att städa i museet må från 19, alla välkomna. 

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

Chokladhjulet hanteras av Wille. 5:- 
Birgitta köper vinsterna. 
Saga och Morgan finns också att tillgå. 

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		
Museet öppnar 10, kaffe serveras. Evenemanget börjar 11. 

 6e Interviewer  
Kom och hör om svunna tider i byn. 
(nya interviewer med gamla bybor) 
Tomas och Thijs 
Tomas mjukbak, Pia Bullar, Y hårdbak  

 13e Friluftsgudstjänsten  
Ewonne och Yvonne  
Y checkar med E om bak  

 20e Syskonen Löwgren berättar… 
( om livet som barn i Skogstibble) 
Christina och de som finns där. Christina tillfrågas om hon behöver hjälp med bakandet.  

 27e Ewonnes Utflykt:"Vi besöker Skillstahövdingens Gravkammare"  
Medtag egen fika.  

 

 

 

Skogstibbledagen	
Skogstibbledagen lägs den 24e augusti 

Thijs föreslår den 24e till Mikael. 

Nytt möte om Skogst-dagen den 3e juli. 

 

Mötet avslutas. 

 

 


