Protokoll fört vid Farhults Byaförenings styrelsemöte
2018-11-04
Plats: Möllehuset, Farhult
Närvarande:
Katarina Nilsson, Caroline Lindman, Hans Hansson och Staffan Kappelin.

1.

Mötet öppnas.
Föreningens ordförande Katarina Nilsson förklarade styrelsemötet öppnat.

2.

Fastställande av dagordning.
Mötet godkände den föreslagna dagordningen med kommentar om att vi skulle
diskutera hemsidan under övriga frågor.

3.

Val av justerare.
Caroline valdes till justerare.

4.

Föregående protokoll.
Protokollet från föregående möte lästes upp av Caroline. Under punkt 8e) Övrigt
diskuterade vi toaletter på festplatsen. Caroline kollar upp alternativa lösningar
med kommunen.

5.

Kassarapport.
Då Inger H hade förhinder att delta får den ekonomiska rapporten vänta till nästa
möte.
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6.

Jul i Farhult.
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Söndagen den 9/12, start kl.16.00 i Möllehuset.
Vi träffas kl.14.00 i Möllehuset, för att ställa i ordning.
Vi räknar med att max 100 personer kommer.
Hasse fixar 2 st. julgranar, till Solviksrondellen resp. festplatsen. Han kan i år
behöva hjälp av Katarina. Vid festplatsen kommer vi att ha en kungsgran, c:a 4
m hög och vid Solvik en vanlig gran på c:a 2 m.
Caroline gör inbjudan för anslagstavlorna. Varje vuxen betalar 30 SEK för
korv, tipsrunda, glögg och fika. Barn går gratis. Betalning sker vid Möllehuset.
Hasse köper korv, bröd och sköter grillningen till 100 personer.
Caroline gör tipsfrågor för vuxna & barn. Hon skall skaffa ett program för att
skapa tipsfrågor. Caroline plastar in frågorna. Tipsrundan går runt Möllehuset
och är på c:a 5 frågor för vuxna resp. barn.
Katarina tar med högtalare och spelar julmusik från sin mobil och Spotify,
således ingen levande musik i år.
Staffan köper:
Blossa alkoholfri glögg, 10 st.
Glöggmix i form av russin & mandel var för sig.
Glöggmuggar á 12 cl, 100 st.
Pepparkaksburkar, 4 st.
Julservetter, 100 st.
Bordslöpare till samtliga bord. Den totala bordslängden är 9 m inkl. nedhäng
vid bordsgavlar.
Värmeljus
Marschaller, 10 st.
Gaständare.
Staffan köper kaffe 3pkt, mjölk 2 liter, bitsocker.
Caroline hör med kompisen Martin om han vill baka lussekatter 50 st. med och
50 st. utan saffran.
Caroline frågar en bekant om att vara tomte.
Katarina köper godis till barnen och julklapp till tomtenisse.
Katarina köper skinka som utslagsfråga på tipsrundan. Hon slår in den i folie
med snöre för att kunna hänga upp den utanför Möllehuset.
Caroline köper lotteriringar på Ullared 4 x100 st. 3 av dessa är för vuxna. Vi
kommer att sälja vuxenlotter för 5 SEK/st. och barnlotter 3 st. för 10 SEK.
Katarina, Caroline och Louise ansvarar för inköp av lotteri- & tipsrundsvinster.

7.

Vårens aktiviteter.
Till nästa möte kommer vi att diskutera detaljerna kring vårens aktiviteter, såsom
påsk, valborg och midsommar.

8.

Övrigt.
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9.

Katarina bokar Möllehuset till Jul i Farhult.
Vid nästa möte kommer vi att arbeta fram en budget 2019. Till underlag
har vi de kostnader vi haft för 2018 vid olika aktiviteter, såsom bl.a. påsk,
midsommar och valborg.
Stadgarna bör gås igenom.
Antalet anslagstavlor är idag 23 st. Skall i fortsättningen bli 18 st. Hasse
har färdigställt 10 st. Väntar nu på leverans av mer korkmaterial. Kostnad
300 SEK/tavla.
Halloween firandet i Möllehuset den 28/10, 14.00 -16.00 blev mycket
uppskattat. Katarina och Caroline lekte med barnen. De gjorde höstpyssel
och fick jobba med pumpor m.m. 25 barn höll på med detta.
Tommy Johannesson kommer i fortsättningen att arbeta med vår hemsida.
Vi kommer kontinuerligt att hålla honom uppdaterad med det vi vill skall
finnas på sidan. Vi har en flik för sponsorer som kan plockas bort. Tommy
skall lägga in en besöksräknare på sidan, samt en kalender där intresserade
kan boka bord, stolar och festplats. Protokollen kommer att skickas till
honom. Caroline är kontaktperson.

Nästa sammanträde.
Nästa möte blir i Möllehuset söndagen den 17 mars 2019 kl.10.00.
Katarina bokar.
Staffan tar med fika d.v.s. kaffe, kaka och mjölk.

10.

Mötet avslutades.
Katarina tackade för mötet och förklarade det avslutat.
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Vid protokollet:
______________________________
Staffan Kappelin
Justerare:

Ordförande:

______________________________
Caroline Lindman

______________________________
Katarina Nilsson

