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§ 1  Mötets öppnande 

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

Samtliga i styrelsen är samlade. 
 
§ 3  Godkännande av dagordningen 
 Dagordningen godkänns.  

 
§ 4 Föregående protokoll läses upp 

Sekreterare Fredrik går igenom föregående protokoll som godkänns.  
 
§ 5 Utvärdering av byarundan 

En mycket lyckad tillställning med 47(?) startande. Försäljningen på våran station gick 
lite trögt, men det berodde nog snarare på tidpunkten på dagen än vad vi hade att 
erbjuda. Vi får vår del av intäkterna senare i höst. 

 
§ 6  Fortsatt planering inför hemvändardag 
 

a.) Mat & Bak 
- 400 paltar kommer att tillverkas under ledning av Linda Eliasson. De säljs som 
lunch med smör och sylt och även som mat att köpa med sig hem. 
- 240 hamburgare + tillbehör köps in. 
- 5 bakande bybor fixar tillsammans ca 300 långpannekakor.  Ca 30 mjölkfria. Vi 
handlar några glutenfria. Inga bullar. 
- Marianne Långström med bakassistenter ser till att vi har ljusugnsbröd till 
försäljning. 
- Fredrik kollar om han kan låna ut sin frysbox under dagen. 
- Tillbehör som saft, kaffe, the, muggar, tallrikar, bestick etc. köps in. 
- Oskar och Robert beräknar den dryck som kommer att gå åt under kvällen och 
inhandlar denna. 
- Oskar bokar antalet portioner med Tyske Kocken + 5 för att täcka 
bandmedlemmar och ev. eftersläntrare.  
- Oskar fixar dryckesbiljetter till kvällen som besökarna får då de checkas av på 
listan i entrén. 
- F kollar med Roland Lindström om vi kan ta vatten från honom.  
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  b.) Områdesansvar 
      - Robert och Oskar ordnar fram en prispall till triathlonet. 
      - Robert fortsätter undersöka toalettmöjligheterna. 
      - Fredrik kollar med Thea Lundgren så hon håller i prisutdelningen för triathlonet. 
      - Robert och Oskar ordnar listor och skyltar samt 50/50 lotter.  
      - Fredrik och Oskar ser över de tal som ska hållas under dagen. 
      - Fredrik mailar ett tips till Norran för ev medial uppmärksamhet. 

- Josse lägger upp ett schema på boxen där vi kan boka in frivilliga     arbetare för 
dagen. För försäljning av palt + burgare behövs 4 + 4 personer. För försäljning av 
fika behövs 2 +2 personer. Vid dessa stationer tar vi kontanter och swish. 
Bokgruppen står (med ev. stöd) för försäljning av boken samt t-shirts, kepsar och 
50/50-lotter. Arbetspass 1: 09.30-12.30, 2: 12:00-15:30. 
- Tältet kommer på fredag förmiddag. Vi pratar ihop oss så vi blir lagom många som 
hjälper till. 

 
 c.) Ekonomi/inköp 
      - Birgitta för över de 15.000 vi beviljats av Byamännen för att ge oss lite 
      rörelsekapital. 

- Priserna för maten blir: 
Lunch inkl. dryck 50 kr,  4 paltar-to-go 50 kr, Ljusugnsbröd 70 kr, Fika 20 kr (kaka + 
kaffe/the/saft) Kaffe 10 kr, Kaka 10 kr. 
Priset för dryck på kvällen blir 40 kr /enhet.  
Ponnyridningen kostar 20 kr (betalas i fikakassan) och vi beslutar att ge hästägaren 
500:- + mat och fika. 
Loppisbord kostar 50 kr 
Tröjorna 200 kr, Kepsar 100 kr och böckerna 300 kr. 

 
     d.) Aktivitetsansvar 

Fortfarande inget spikat kring barntriathlonet. Oskar kollar med sin syster om hon 
kan hjälpa oss att hålla i det. Tankar kring, löpning på lägdan, terrängbana samt 
vattenhinder förs på tal. 
Fredrik fixar diplom till barntriathlonet, utan namn. 
 

§ 7    Övriga ärenden och frågor 
- Fredrik kollar med Irene Karlsson hur stor mängd bakar det är vi kan få hämta i      
Stormark.  

 
§ 8    Nästa styrelsemöte 

   Nästa möte blir ett ej protokollfört sådant hos undertecknad 28 juli, kl 18:30. 
  

§ 9   Mötet avslutas 
  Ordförande Oskar avslutar mötet. 
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Dag som ovan 
 
 
__________________________________ 
Fredrik Lindström,  sekreterare 
 
Justeras    Justeras 
 
 
__________________________________  __________________________________ 
Birgitta Lundmark   Robert Ylivainio 
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