Styrelsemöte i Krokshultsbygdens Byalag den 4/9-17

Närvarande vid mötet var Siv Alge, Lars Svensson, Karl-Johan Höckerdal, Sture Karlsson och Emelie
Thunberg
Frånvarande från mötet var Else-Marie Thunberg, Eva Larsson, Per-Erik Karlsson, Åke Svensson och
Martin Hagman

Mötet öppnas av Siv Alge
Som justerare valdes Lars Svensson
Genomgång av förra mötets protokoll, det godkändes och lades till handlingarna
7.¨Karl-Johan redogjorde för föreningens ekonomi och konstaterade att kassan låg på 440 000 kr
Kostnaderna för 20-årsfesten uppgick till 25900 kr.
Två nya medlemmar har tillkommit.
8. Styrelsen beslutade att skjuta upp allsångskvällen till våren
Midvinterfest planeras till den 22/12 med fackeltåg till Krokshultsgården
Ev Bussresa till julmarknad runt 9-10/12, Siv Alge kollar kostnaderna för detta.
Det beslutades att Siv ska ta kontakt med Veine Sjöö om en ”digital vandring” om det ev finns
material till detta med godkänd kvalitet.
Louise Carr och Louise Lindholm startar igång kafferep med ”sju sorters kakor”. Det ska vara
en gång i månaden från nu till maj månad söndag kl 15-17. Alla tar med sina kakor och byalaget står
för kaffe/te och saft.
24/9-17 anordnas en vandring ”Höstens plantor och frukter” av Louise Carr
9. Årsmöte planeras till söndagen den 11/2-18
10. Tekniska kontoret kommer kontakta Lars Svensson angående justering och asfaltering av
parkeringen, det byalaget måste göra innan är att grusa upp planen och skruva bort rampen
Sture Karlsson beställer bockar, kostnaden för detta är 17 112 kr +frakt
Ingmar Petersson ska tillfrågas vad gäller balkar till parkeringen
11. Ungdomskommittén planerar en Hästdag till våren, där det kommer visas dressyr, hoppning,
körning mm.

12. Siv Alge berättar om Landsbygdsdagarna 27-28/10-17
Bestämdes att Anna Jönsson får hyra Krokshultsgården 2 ggr/veckan till gymnastik om hon önskar .
13. Nästa möte den 9/10-17 kl 19 i Krokshultsgården
14. Ordförande avslutar mötet

Vid pennan den 4/9-17
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