Styrelsemöte Örtoftabygdens byalag
Protokoll 2019-10-29

Närvarande: Christel Andersen, Therese Andersen Susanna Bruzell (mötesordf), Soﬁa Dalholm,
Katarina Erlandson, Görel Ingner, Tommy Nilsson, KrisKna OMosson, Anna Sönnberger (mötessekr)
Plats och 1d: Folkets hus ÖrtoQa, 29 oktober 2019 kl 18.30

Mötets öppnande:

Mötet öppnades av Suzanna Bruzell som i Lones frånvaro agerar
mötesordförande.

Föregående protokoll:

Föregående protokoll (från 10 oktober) lades Kll handlingarna.

Dagordning:

Dagordningen godkändes.

Val av justeringsmän:

Soﬁa Dalholm och Therese Andersen valdes aM justera protokoll.

Post 1ll byalaget:

Styrelsen föreslår aM sekreterare tar emot post/epost Kll byalaget.
Sekreterare ej närvarande och får ge synpunkter på deMa förslag innan
beslut.

ÅrsberäCelse:

Styrelsen föreslår aM sekreterare skriver årsberäMelse för 2019.
Sekreterare ej närvarande och får ge synpunkter på deMa förslag innan
beslut.

Styrelsens roller:

Christel meddelar aM hon vill föreslå aM suppleanter tas bort vid
årsmötet. Men vi inväntar valberedningens reviderade stadgar och
diskuterar eQer det.

Julmarknad:

Utställare:Therese har haQ mycket jobb med alla utställare och har fåM
hjälp av Lone. Styrelsen är mycket nöjda med antalet utställare, för
närvarande 17 st. 20 st är max antal i år. Alla inblandade bjuds in/
uppmanas aM gå med i FB-gruppen ”ÖrtoQabygdens julmarknad”.
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Therese kommer tjata på Norra Fäladens surdegsbageri. Suzanna kollar
upp intresse med en gårdsbuKk utanför Håstad.
Polisen kräver yMerligare uppgiQer för aM godkänna Kllståndet för
julmarknaden, fr a kring brandskyddet i själva Folkets hus.
KrisKna har upptäckt aM vi ev kan söka bidrag för julmarknaden från
kommunen – Christel kollar upp och ansöker i sådana fall.
Tält, pynt etc: Tält är ﬁxade – totalt 3 st. Julpynt ﬁnns från Kdigare års
julmarknader.Suzanna frågar Roger om deMa. Kransar Kll fönstren? Alla
som vill bidra med pynt eller annat kan komma ner Kll området på
fredagen när Therese är där. Stor gran är beställd, bord är bokade och
jultomte klar. Bruket sponsrar med tableMaskar Kll barn och ev
sockervadd. Tommy ser Kll aM någon delar ut/säljer sockervadd.
Suzanna kollar med förskolan om smällkarameller. Scouternas
medverkan klar, plats för scoutlekar föreslås Kll bortanför förskolan
eller bakom Folkets hus. Häst och vagn 99 % klart.
Mat. Therese har ﬁxat kiMel Kll glögg. Lena gör tomatsoppa och jobbar i
köket. Therese kollar Kdigare års inköpslistor med Lone. KrisKna och
Soﬁa har kollat bagerier: man kan beställa en vecka innan. Styrelsen
röstar för ICA Kvantums lussekaMer för 7 kr/st. Pizzerian håller gärna
öppet under julmarknaden. Anna frågar Fisky business om de är lediga
och hur mycket de i sådana fall kan tänka sig betala i hyra för aM få sälja
mat på området.
Parkering: Mats Jönsson har anmält sig som frivillig parkeringsvakt.
Görel och Katarina också. Parkering blir längs med gatorna och kanske
borta vid bruket. Görel kollar om hon kan låna walkie-talkies Kll
parkeringsvakterna. Det ﬁnns koner som ÖIS kan låna ut för aM spärra
av områden. Görel gör en karta. Avspärrningsband för parkeringar ﬁnns
troligen hemma hos Susanna.
Marknadsföring: vi måste kontakta kommunen så aM de annonserar vårt
evenemang. Aﬃschen delas på FB, alla styrelsemedlemmar uppmanas
sprida i sina kanaler. PDF skickas ut för mailspridning. KrisKna skriver ut
aﬃscher, Therese säMer upp i ToQaholm, Tommy i ÖrtoQa.
LoMeri: Vinster från utställarna och/eller medlemskap i byalaget.
Katarina köper loMring. Föreslaget loMpris är 5 kr. Görel har kvar växel
från förra året.
Skyltar etc: julmarknadssskyltar ﬁnns, ev behöver sloMet maskeras bort
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Arbetsfördelning och diverse: Therese behöver just nu inte avlastning/
omfördelning av arbetsuppgiQer. Vem ska vara spindeln i nätet under
dagen? Kläder som idenKﬁerar ansvariga som kan ﬂyta runt under
dagen. Musik kommer spelas lite lugnt i bakgrunden. Beslut aM
medlemmar i styrelsen och personer som arbetar ideellt med
marknaden kan få sälja kostnadsfriM (ingen har hiolls anmält intresse).

Mötet avslutas:

Mötesordförande avslutade mötet.

Nästa möte:

Avstämningsmöte inför julmarknad bokas Kll 14 november kl 18.30 i
Folkets hus. Till deMa möte bjuds också personer utanför styrelsen som
är intresserade av aM hjälpa Kll med julmarknaden in.

Vid protokollet
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Anna Sönnberger

Justeras

Justeras
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Soﬁa Dalholm

.............................................................
Therese Andersen
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