Protokoll fört vid Farhults Byaförenings styrelsemöte
2018-09-02

Plats: Festplatsen, Farhult
Närvarande:
Katarina Nilsson, Inger Heidne, Hans Hansson, Caroline Lindman, Louise Krabbe,
Staffan Kappelin samt Olle Jansson (speciellt inbjuden)

1.

Mötet öppnas.
Föreningens ordförande Katarina Nilsson förklarade styrelsemötet öppnat.

2.

Fastställande av dagordning.
Mötet godkände den föreslagna dagordningen.

3.

Val av justerare.
Inger Heidne.

4.

Föregående protokoll.
Inga kommentarer.

5.

Kassarapport.
Inger informerade om föreningens ekonomi. Ekonomin är mycket god.

6.

Kommande aktiviteter.
a) Tipsrunda. Vi beslutade att avstå från tipsrunda denna höst, då det tidigare år
varit alltför litet deltagande.
b) Jul i Farhult. Vi beslutade att förlägga ”Jul i Farhult” till söndagen den 9
december i Möllehuset. Vi hoppas på fler deltagande i år, eftersom vi förlägger
1

det helgen efter julskyltningssöndagen. Aktiviteter och inköp tar vi upp vid
nästa styrelsemöte i höst.
c) Halloween: Detta var en ny punkt som kom upp. Det finns 303 hushåll i
Farhult och av dessa är det 101 hushåll som är fast boende. Då det bland dessa
är det mycket barnfamiljer beslutade vi att göra en Halloween aktivitet.
Katarina och Caroline arbetar vidare med detta och Katarina bokar Möllehuset
till den 28/ 10.

7.

Pizza afton.
Tidigare år har vi samlat styrelsen med respektive till Oscarsgården för en
pizzaafton. I år tänkte vi bryta denna tradition och prova något nytt. Förslaget
blir Tunneberga Gästis fredag den 19 oktober kl. 19.00. Vi blir c:a 15
personer. Katarina bokar bord.

8.

Övrigt.
a) Olle Jansson var inbjuden till mötet. Olle är skyddsjägare i Farhult sedan
1997-01-21. För att få bedriva skyddsjakt måste Olle få ett godkännande
från Polismyndigheten. Detta förnyas vart 5:e år. Olle informerade för
styrelsen hur hans verksamhet går till och fick sitt tillstånd underskrivit av
ordföranden.
b) Hemsidan diskuterades och uppdateringar på denna. Vi har idag Ulf Dehn
som sköter detta till en viss kostnad. På årsmötet anmälde sig en nybliven
pensionär, Tommy Johannesson som bor nära Farhult, att sköta hemsidan.
Caroline kommer att ta kontakt med Tommy för att fråga om han vill ta
ansvar för sidan. För att se hur många som är inne på vår sida bör vi lägga
till funktionen som talar om antalet ”sidbesökare”.
c) Hasse har testat nytt kontaktlim på nya anslagstavlor. Det tycks fungera i
väder och vind. Han går nu vidare och färdigställer c:a 20 st. Katarina
kommer att beställa rubriktexter till samtliga tavlor, brun skylt med vit
text.
d) Swish diskuterades. Inger kontaktar Nordea för att förhöra sig om
swishnummer, kostnad m.m.
e) Toaletten på festplatsen bör bytas ut. Hasse och Katarina undersöker vilka
modeller som finns och vilka som passar vår verksamhet.
f) Inventering av boden. Mötet avslutades med att vi gjorde en inventering av
boden, där en hel del gammalt slängdes och gamla stålstolar kommer att
skänkas till Mölleföreningens loppis. Louise talar med Mölleföreningen
om detta. I boden finns bl.a. 20 vita bord, ett större antal svarta klappstolar
och 18 st. röda stolar. Här finns även tält. Vi har räfsor som används då
festplatsen vår städas. Till våren kommer Caroline att köpa hem lite fler
räfsor av olika modell. Målarburkar som tidigare används, vit och grön av
märket Yunik finns i boden. Enl. Hasse finns fabrikatet inte längre, men
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för att veta nyansen noterades färgnumren. Vit oljetäcklasyr: 84 444 och
grön oljetäcklasyr 84 578.

9.

Nästa möte.
Katarina tackade och mötet avslutades.
Nästa möte blir den 4 november kl.10.00 i Möllehuset

Farhult 2018-09-02

Vid protokollet:
______________________________
Staffan Kappelin

Justerare:

Ordförande:

______________________________
Inger Heidne

______________________________
Katarina Nilsson
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