
Frostkåge Byaförening Mötesprotokoll styrelsemöte 2015-05-05 

 
 
 
§ 1  Mötets öppnande 

Ordförande Oskar Vestermark, hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 
 
§ 2 Närvaro  

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

 
§ 3  Godkännande av dagordningen 
 Dagordningen godkänns.  

 
§ 4 Föregående protokoll läses upp 

Fredrik Lindström läser upp föregående protokoll som godkänns. 
 

§ 5  Utvärdering Valborgs 
Årets valborgsfirande blev väldigt lyckat med ca 100 vuxna och 50 barn på 
Huvudbergets topp. Påtagligt mycket trevligt prat bland besökarna – ett evenemang 
som formligen doftade byagemenskap! 
 Reflektioner / frågeställningar inför kommande år är: 
- Fika till barn, gratis eller ej? 
- Möjlighet att kunna betala/köpa saker på mer än ett ställe? Pris för en ”fikabuffe” 

istället för att dela upp det?  
- Tre fulla kaffetermosar var på gränsen till lite med så pass stor uppslutning. 
- Fiskdammen var mkt uppskattad, 50 påsar räckte precis – 60 nästa år? Inga 

”Patroner” – farligt för de mindre barnen. 
- Tiden 19:00 verkar ha passat bra! 
- De 4 korvringarna som inhandlades blev överflödigt. Max en eller två? Alternativt 

ingen korv? 
- 50 tipsrundelappar var för lite. Barntipsrunda? Tipsrunda med 1 X 2 för att 

smidigaregöra rättningen. 
- Fler pennor – blyertspennor! 
- Mer diesel?! 
- Översyn / nybygge av vindskydd? Högre? Större? 
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§ 6 Planering Hemvändarhelgen 
  
 Mat:  
 De olika matförslagen och offerterna presenteras.  

Vi enas om en Italiensk Buffé från den tyske kocken, alternativet med lax. Pris 179:- 
Josefine får i uppdrag att via hennes arbete ordna fram en bra dessert till en vettig 
slant. Vi kokar eget kaffe till tillställningen. (Porslin hyr vi av Tyske kocken) 
Oskar sätts som ansvarig för att putsa på priset och boka med cateringfirman. 
Vi måste komma ihåg att meddela allergier innan slutgiltiga beställningen. 

 
 Tält: 

Stina kollar omgående med sin sambo om han via kontakter kan hyra ett tält till ett 
rabatterat pris. I annat fall blir Oskar ansvarig för att boka ett tält så snart som möjligt. 
Vi enas om det större tältet 10x15 meter för 19.000 med stolar och bord och inklusive 
frakt. 
 
Biljettpris: 
Vi beslutar för att 300:- blir ett rimligt biljettpris. I detta ingår Mat, underhållning och 
ett glas vin eller öl till maten.  
Biljettpriset för eftersläpp blir 100:-  
 
Övrigt: 
Fredrik mailar Ola ang nyttjande av musikanläggning under/efter tillställningen. 
 
Preliminärt körschema – Lördag 
 
09:30 Start av hemvändardagen uppe i Lia (Loppis, mat, tipsrundor, etc. öppnar) 
10:00 Motionklass i triathlon startar 
10.45-11.00 Tävlingsklass i triathlon startar 
12:00 Ordförande håller tal och välkomnar alla gäster 
           Tack och gåva till bokgruppen – Bokrelease – Pernilla presenterar boken? 
           Lunch 
12:30 Prisutdelning triathlon 
13:00-14:00 Fika, lotteri 50/50, ponnyridning 
14:00 Barntriathlon 
15:00 Utdelning av priser barntriathlon, lotteridragning, tipsrundepris 
16:00 Byaföreningen tackar för dagen och hälsar alla välkomna till kvällen  
18:30 Välkomna  
19:00 Middag 
 
Fredag 
En smygpremiär av festhelgen. Knytkalas med försäljning av dricka. Brännboll. Annons 
via FB / hemsida då det närmar sig. 
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Vi behöver ansvariga för bilparkering. Likaså behövs grusvägen till dansbanan stängas 
av under dagen. Övriga grupper som behövs är de för fika, kaffe, lunch, tältmontering 
och demontering. 
 
Utskick 
Fredrik  kontaktar Linda Granberg för att höra om hon kan hjälpa oss med ett proffsigt 
utskick som lockar många besökare.  
 
Merchandise 
Oskar kollar med Micke Dettker kring möjligheter att få fram kepsar, pins och t-shirts 
med nya Frostkågeloggan. Bra pris och bra kvalitet prioriteras. 
Robert kollar med Fronta (?) som sköter trycket för hans arbete.  

 
§ 7  Övriga frågor 
  

- Byarundan 
5/7 är det dags för byarundan, tre stationer kommer att vara i byn samt att vi ska 
delta i att sälja fika tillsammans med övriga byaföreningar., vid ångsågen. 
 

- Vi har OK:at att daglediga i byn får lotta ut två bakdagar som priser i deras lotteri. 
 

- Vi kollar vidare på i-zettlelösningen (Oskar + Stina) för att ha det igång till 
hemvändardagen. 

 
- Vi har OK:at att man sover över i baklängan då man hyr den för en fest så länge 

man är ute före 12:00 dagen därpå.  
 
§ 10 Nästa styrelsemöte 

Nästa möte blir hos Oskar 26/5, kl 18:30. 
  

§ 11 Mötet avslutas 
 Oskar avslutar mötet och vi undertecknad föser besökarna ur huset. 
 
 
Dag som ovan 
 
 
__________________________________ 
Fredrik Lindström, sekreterare 
 
Justeras    Justeras 
 
 
__________________________________  __________________________________ 
Birgitta Lundmark   Robert Ylivainio 
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