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§ 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 
 
Robert Ylivainio utsågs till Tillförordnande sekreterare istället för sittande som anmält 
sen ankomst innan mötet. 

 
§ 3  Godkännande av dagordningen 
 Dagordningen godkänns.  

 
§ 4 Föregående protokoll läses upp 

Oskar Vestermark ”skummar” igenom föregående protokoll som godkänns. 
 

§ 5  Åtgärder Bagarstugan 
 Vattenkran trasig i bagarstugan och måste bytas ut, Fredrik köper in en ny. 
 Checklista för städning måste upprättas, mail finns vad som bör finnas i en 

sådan lista. (detta skjuts på framtiden pga. mycket annat på gång just nu). 
 Nya bord för bakning bör tillverkas. Kanske någon i byn som vill göra detta. 
 Vid bokning av bagarstugan har det uppstått att det saknats grejer som ex 

papper eller liknande, Birgitta kan ställa upp att fixa fram detta vid uthyrning 
av bagarstugan eftersom hon bor ett ”skutt” ifrån bagarstugan.  

 
§ 6 Planering Byarundan 
 
 Byarundan går av stapeln 5/7 samling kl 10:00. 

 Fredrik lägger ut information på hemsidan enligt utskick som vi fått från möte i 
Ostvik. 

 Förberedelser görs den 4/7 kl 10.00 då ska skyltar sättas upp mm. 
 3 olika uppdrag ska hållas i Frostkåge. 

1. Bagagelucke memory (2 pers) Oskar ansvarar 
2. Plankan (2 Pers)  Oskar ansvarar 
3. Parkera bil med 1st fråga (obemannad) Robert Ansvarar 

 Det ska tillverkas skyltar 10st för A4 storlek  Oskar + ring in någon 
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 Vi håller i våra stationer och när vi är klara åker vi till Drängsmark (Ångsågen) 
för att hjälpa till, all försäljning kommer att delas upp mellan byarna. 

 Inköp av dryck (loka + läsk) och att vi kan ha våra Kepsar och T-shirts till 
försäljning. 

 
§ 7 Status hemvändardag 
  

 Mat, Oskar har försökt att kontakta Tyske Kocken men inte lyckats, (fortsätt 
att försöka) 

 Tält bokat,  
o 8x15m + byaföreningenstält + ladan som förråd/backstage 
o 20 bord 

 Bordsplacering? Ta hänsyn till det med tanke på bokningar, ide som vi får 
återkomma till när bokningar kommit in och se om det är möjligt att 
förverkliga. 

 Vi bör köpa in myggspiraler som kan köras i tältet. 
 Musikanläggning det är sagt att vi får ha bandets en stund efter avslutad 

spelning, men beslut togs att låna ”HPDs” PA-Anläggning för dag aktiviteterna 
och efter spelning.  Robert ansvarar 

 Smygpremiären ska köras men vi avvaktar att gå ut med detta. 
 Utskick A4 är gjort 
 T-Shirts beslut om pris 200kr/st, Robert och Oskar åker till Fronta och beställer 

där de även bestämmer vilken kepsmodell det ska vara.  
Försök få faktura efter hemvändarhelg, (leverans mitten juli)  

o 200st t-shirts, 100st vita 100st svarta storlekar XS-XXL.  
o Keps beställs svarta 100st 

 Frostkågeboken inköps kost 148kr/st utpris beslutades till 300kr/st, beslut att 
beställa 200 st. Byamännen bidrar med 15kkr. 

 Tacka alla som varit inblandade i boken vid boksläpp och att ge en ”gåva” för 
att visa tacksamhet av det enorma jobb som har utförts, ca 10pesoner 
inblandade. 

§ 8  Fortsatt planering Hemvändarhelg 
 Ansvarområden bestämda enligt följande 

 Mat & Bak  Birgitta & Josefin 
o Palt + Tillbehör 
o Hamburgare + Tillbehör 
o Ljusugnsbröd 
o Fika 

 Områdesansvar  Robert 
o Uppställning av tält 
o Fixa fram grillar + tillbehör 
o Iordningställa Möblemang 
o Toa 2st + ”Pissoar” (kolla med Kommun) 
o El 
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o Prispall 
o Kylskåp 
o Musikanläggning 
o Scenbygge 3,6x4,8x0,4m (regelbygge) 
o Bar 
o Parkering  
o Kolla ”popuptält” med Vackra ting om vi kan få låna sådana. 

 Ekonomi/Inköp  Stina 
o Inköpslista  
o Isettle Lite, få igång innan 1/8 
o Anmälnings/Deltagar –lista 
o Medlemslista 

 Aktivitetsansvarig   Fredrik 
o Triathlon (Thea) 
o Barn Triathlon  
o Loppis 
o Ponnyridning 
o Tipsrunda 
o Priser (förslag T-shirt + Keps + Godislåda) 
o Diplom (barn triathlon)  

 Hemvändar General   Oskar 
o Lotter 50/50 
o Bufféinköpet 
o Marknadsföring  
 

§ 9 Övriga Ärenden 
 Gatuprataren behöver en översyn, Robert fixar till denna och får fria händer 

att välja färg. 
 Marknadsföring av hemvändardagen: 

o Norran, Oskar kolla pris 
o Megafonen, Stina kolla pris 
o Facebook, lägga ut info Oskar 
o Klistermärken för gatuprataren, Oskar Plottar  
o Skylten på väg in i byn är ”hängig” Fredrik kollar om Mats och Harry 

kan fixa denna. 
 
 
§ 10 Nästa styrelsemöte 

Nästa möte blir i Baklängan 23 juni, kl 18:30. 
  

§ 11 Mötet avslutas 
Oskar avslutar mötet och alla tar en suck och konstaterar att det blir ett tufft år för 
byaföreningens styrelse. 
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Dag som ovan 
 
 
__________________________________ 
Robert Ylivainio, TF sekreterare 
 
Justeras    Justeras 
 
 
__________________________________  __________________________________ 
Birgitta Lundmark   Fredrik Lindström 


