Frostkåge Byaförening

Mötesprotokoll styrelsemöte

2015‐05‐26

§1

Mötets öppnande
Ordförande Oskar Vestermark, hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2

Närvaro
Närvarande: Fredrik Lindström, Oskar Vestermark, Josefin Lund, Birgitta Lundmark,
och Robert Ylivainio.
Frånvarande: Stina Furberg

§3

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns.

§4

Föregående protokoll läses upp
Sekreterare Fredrik går igenom föregående protokoll som godkänns.

§5

Byarundan
‐ Oskar och Robert stämmer av inför byarundan och de har full kontroll inför
evenemanget.

§6

Hemvändardag – avstämning och planering
a.) Mat & Bak
Än så länge har inga kontaktats för att hjälpa till med matlagning och bakning. Detta
bör göras relativt snabbt för att ha det under kontroll.
b.) Områdesansvar
Vi behöver låna E‐pallar (40‐50 st) för bygge av scen och bardisk. Vi kollar runt
bland bekanta i byn samt lägger ut infon på hemsida och FB.
Oskar kollar upp möjligheterna till lån av tält från Ram & Vackra ting.
c.) Ekonomi/inköp
Då Stina är frånvarande kollar Oskar med henne hur det går med Izettle.
d.) Aktivitetsansvar
Vi resonerar kring barntriathlonet och dess upplägg, i övrigt inga nyheter.
e.) Hemvändargeneral
Buffén är bokad och kommer att kosta oss 205:‐/person, då står vi för kaffe och the.
Fredrik kontaktar Norran för prisuppgift rörande annonsering.
Den planerade ”förfesten” på fredag nämns. Släpps en vecka innan och kan
innefatta brännboll, musik, dryck samt ngn sorts knytkalas.
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Vi beslutar oss, efter kontakt med de berörda, för att ge deltagarna i bokgruppen
ca: 200:‐/person att nyttja till en buffémiddag hos någon av dem, totalt 11
personer.
Vi kommer att göra ett utskick efter 30/6 då vi förlänger anmälningstiden något då
detta verkar vara önskvärt. Detta ska även innefatta information om loppisen,
kvällens mat och eventuellt bandet som spelar. Frostkågeboken har redan fått så
många förhandsbokningar att vi inte kommer att marknadsföra detta mer i
utskicken.
Vidare kommer programmet över dagen att revideras. Oskar sköter detta med
assistans av Fredrik.
Marianne Lindholm lottas fram som vinnare av en t‐shirt i ”anmäl dig till
hemvändarhelgen före midsommar”‐tävlingen. Detta kommer att uppmärksammas
på hemsida / FB.
§7

Övriga ärenden och frågor
‐ Oskar och Fredrik ansvarar för att inhandla och byta vattenkran samt justera
läckande toalett i baklängan.

§ 10

Nästa styrelsemöte
Nästa möte blir hos Josefin 14 juli, kl 18:30.

§ 11

Mötet avslutas
Ordförande Oskar avslutar mötet.

Dag som ovan

__________________________________
Fredrik Lindström, sekreterare
Justeras

Justeras

__________________________________
Birgitta Lundmark

__________________________________
Robert Ylivainio
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