Styrelsemöte Örtoftabygdens byalag
Protokoll 2019-11-14

Närvarande: Christel Andersen, Therese Andersen, Susanna Bruzell (mötesordf), Katarina Erlandson,
Tommy Nilsson, KrisGna OIosson, Anna Sönnberger (mötessekr) Adjungerad: Björn Strandmark
Plats och 1d: Folkets hus ÖrtoOa, 14 november 2019 kl 18.30

Mötets öppnande:

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

Föregående protokoll:

Föregående protokoll (från 29 oktober) lades Gll handlingarna.

Dagordning:

Dagordningen godkändes.

Val av justeringsmän:

EOersom dagens möte huvudsakligen fokuserar på julmarknaden och
inga övriga beslut ska faIas utsågs ingen justerare.

Avstämning julmarknad:

Alla påminns aI gå med i Facebookgruppen ”ÖrtoOabygdens
julmarknad” om de inte redan gjort det. Framöver är det tänkt aI det
ska bli en kommunikaGonskanal för alla inblandade i julmarknaden.
Vi gick igenom checklistan.
Tillstånd: från kommunen har vi fåI. Tack Katarina! 15 funkGonärer
krävs som minimum.
Utställare: allt är på det klara med dem nu, även om de har haO många
frågor. Hade varit bra med en funkGon där alla utställarna kan se vad
de anmält osv. Utställarparkering föreslås bli i vändzonen på
Centralgatan. Avspärrning ska ordnas så bara utställare får ställa sina
bilar där. Vid planeringen av utställarnas bord ska vi tänka på aI säIa
olika kategorier bredvid varandra så aI inte alla som säljer keramik
hamnar på samma ställe exempelvis. Går det aI få tag på halm som
utställarna kan stå på? Alla kollar om de har någon kontakt. Tessan
återkommer 16/11 aI hon ﬁxat det.
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Tält är under kontroll.
Julpynt under kontroll.
Granris & gran: är beställda (gran 4 m hög)
AkGviteter för barn: tomten kommer och kommer dela ut tableIaskar.
Förskolan hjälper Gll med smällkarameller. Alla lämnar toarullar Gll
förskolan. De ska även göra trolldegsﬁgurer som kan bli julgranspynt
eller en liten utställning. Pysselstuga för barn. Tessan löser det. Tyvärr
är häst och vagn inställt. Andra alternaGv kollas upp!
Matservering: Soﬁa har erbjudit sig aI ﬁxa lussekaIer. 200 st och ev
kan någon åka och handla om de börjar ta slut. Christel kollar först med
Hans om ICA Eslöv kan sponsra på något säI. Språkcafeet är gärna med
o bakar och skänker pengarna Gll byalaget. Susanna tar vidare kontakt
med Bella.Soppan går aI lämna Gllbaka om burken inte öppnas.
SpisplaIor behövs. Tessan har en och Christel kan ﬁxa en från kiosken.
Lone har shoppinglista och ska handla. Lena som ska göra soppa
behöver ingredienser. Skyltar med saker aI köpa ska uppdateras.
Pepparkakor och glögg säljs ute. 20 kr för kaﬀe och lussekaI (nyI
erbjudande) Sockervadd. Behövs ny skylt 10 kr. Tessan kollar med
Angelica om hon kan ansvara för sockervaddsmaskinen.
Tessan uppdaterar skyltarna. Borden ska inte ha några dukar.
Papplöpare och julstjärnor istället.
Parkering: Parkeringspersonerna ska ha reﬂexvästar. Andra
funkGonärer ska ha fotbollsvästar. Facebookinlägg om aI närboende
gärna får gå/cykla för aI minska trycket på parkeringarna. Lappar i
brevlådorna hos de närboende?
Scouterna: Anna pratar med Daniel om scouternas medverkan gällande
korvgrillning och scoutlekar.

ÖrtoOabygdens byalag
OrganisaGonsnummer 802488-1693

Sida 2 av 4

Styrelsemöte Örtoftabygdens byalag
Protokoll 2019-11-14
Marknadsföring och skyltning: Lappar är utdelade i byarnas brevlådor.
A3orna siIer uppe på anslagstavlorna. Ska även säIas upp i Håstad och
Igelösa. Inskickat Gll kommunen. Anna skickar Gll Lilla Harries byalag.
Skyltar ﬁnns, men har sloIet på. Vi får GIa på dem så inte sloIsloggan
stör. Vi kan Gll exempel säIa för en byalagslogga. Skyltar ska säIas upp
vid infarten Gll Centralgatan och vid 104:an. Ev från Lund också.
Björn säIer upp skyltar.
LoIeri: Katarina köper loIer. Skyltar Gll loIeriet, ﬁnns det?
Björn ska läggas Gll i alla mejltrådar som rör julmarknaden
bjorn.strandmark@gmail.com Ev har han förhinder aI medverka den
7e, men hjälper gärna Gll inför.
Vi gick också igenom punkter dag för dag:
Torsdag 5/12
Byggas tält ev
Bygga bord osv inne
Få upp granen
Pysselrum
Volontärer: Katarina, Susanna, KrisGna ev, Anna, Björn. Vem mer? Från
kl 18. Lone har nyckel, kanske Bella också. Björn hämtar släp hos Tessan
Christel har nyckel Gll förrådet
Fredag 6/12
Bygga tält
Fixa runtomkring maten
SäIa upp skyltar
Volontärer: Tessan (från 8.00), Christel, Björn, Anna. Vem mer?
Lördag 7/12
AllGng ska vara klart kl 10 så funkGonärer ombeds vara på plats vid 8
Volontärer: Tessan & Ylva i köket, Görel, Katarina & Mats parkering,
Susanna ﬂyter runt på gården, Anna ﬂyter, Soﬁa ﬂyter, Björn ﬂyter.
Vilka ﬂer?
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Övriga frågor:

Anna & Soﬁa ber alla inkomma med eventuella synpunkter på ansökan
Gll kommunen angående farthinder senast 23 november.
Hässleholms museum har bjudit in Gll uolykt - om någon är intresserad
så ombeds hen maila Gll övriga i styrelsen för ev samåkning.
Susanna väcker tanken aI äldre bilder från bygden skulle kunna hänga i
Folkets hus.

Mötet avslutas:

Mötesordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

..................................................................
Anna Sönnberger
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