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Protokoll fört vid Farhults Byaförenings styrelsemöte 2019-03-17 

 

Plats: Hemma hos Katarina i Farhult 

 

Närvarande: 

Inger Heidne, Katarina Nilsson, Caroline Lindman, Hans Hansson, Louise Krabbe, 

Inger Vilborg och Staffan Kappelin.   

 

 

1.   Mötet öppnas 

 

Föreningens ordförande Katarina Nilsson förklarade styrelsemötet öppnat. 

 

2. Fastställande av dagordning 

 

Mötet godkände dagordningen.  

 

3. Val av justerare 

 

 Louise och Inger V valdes till justerare. 

 

4. Föregående protokoll  

 

Protokollet från föregående möte gicks igenom. Följande noteringar gjordes: 

Tyvärr var det mycket dålig anslutning till Jul i Farhult, men däremot var det mycket 

folk vid Halloweenfirandet.     

 

5. Ekonomi 

 

a) Inger H nämnde att hon har gjort en budget för 2019 baserad på 2018 utan större 

förändringar. Inger kommer att maila ut budgeten till styrelsen. Vi diskuterade en 

investering av ny toalett på festplatsen. Alternativet är att hyra en Baja Maja under 

vissa perioder. Då Katarina har täta kontakter med kommunen, kommer hon att fråga 

dem vem vi kan kontakta.  

b) Katarina och Inger H kommer att gå igenom PM från Nordea där det anmäls att vi 

bytt ordförande samt att Inger och Katarina ska kunna använda föreningens 

bankkonto var för sig. 
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6. Vårens aktiviteter: 

 

a) Påskpromenad 

 

• Söndagen den 21/4, start kl.14.00 vid festplatsen. 

• Vi träffas kl.12.00 för att ställa ordning, samt vårstäda vid festplatsen. 

• Caroline gör 12 frågor för vuxna och 12 för barn plus en utslagsfråga i form av ett 

påskgodisägg. Ägget går sedan till vinnaren i barntipsrundan. 

• Caroline köper lottvinster i form av trisslotter, 1:a pris 3 lotter. 

• Katarina ordnar med kaffe, mjölk, socker och kakor samt saft och bulle till barnen. 

• Katarina ordnar med påskgodisägget till utslagsfrågan.   

• Startavgiften är 20 SEK/vuxen och barn gratis.  

 

b) Valborgsmässoafton 

 

• Louise kontaktar Länsstyrelsen om eldningstillstånd. 

• Staffan kontaktar Gunvor och frågar om hennes son Torbjörn kan hämta ris vid 

tomtgränserna.  

• Hasse ordnar grillen. Var och en tar själv med det man vill grilla. 

• Körsång? Louise har kontakter som hon ska fråga. 

• Hasse ordnar korv och bröd till körmedlemmarna. 

• Vårtal? Louise skall kontakta vår präst Therese Bjärle om att hålla detta. 

• Vi diskuterade lotteri. Vi har kvar en ring på 100 lotter som vi tänker använda. Pris 

per lott är 10 SEK.  

• Inger H kontaktar keramikern Kerstin Tillberg om att få köpa tre vinster till ett 

sammanlagt värde av max 350 SEK.  

• Hasse ansvarar för eftersläckning av elden.  

 

c) Midsommar 

 

Styrelsen kommer att kalla till nytt möte, där vi behandlar frågor som rör 

midsommar. 

 

 

7. Valberedning 

 

Katarina kontaktar Anitha Andersson, som är sammankallande i valberedningen, 

för att förhöra sig om vilka förändringar, som finns i styrelsen och valberedningen. 

Redan nu nämnde Inger Vilborg att hon ställer sin styrelseplats till förfogande.    
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8. Övrigt 

 

• Ansökan om bidrag till sommarblommor. Inger H skickar in bidragsansökan 

till Höganäs kommun.  

• Städa stranden. Inger H kontaktar Anitha. Stavgångsgänget sköter detta, då det 

inte tillhör Byaföreningen.   

• Städa festplats. Se under pkt. 6a). Görs i samband med Påskpromenad. 

Caroline köper in fler räfsor.   

• Hemsida. Caroline har varit i kontakt med Tommy Johannesson som numera 

ansvarar för vår hemsida. Det har varit serverproblem m.m., vilket gjort att sidan 

inte blivit uppdaterad. Önskemål är att lägga in en räknare på sidan och att ta 

bort väderleksrapporten. Caroline kommer att hålla sidan uppdaterad med nya 

bilder.  

 

 

9.    Nästa möte 

 

Katarina tackade för mötet och förklarade det avslutat.    

Nästa möte blir hos Katarina söndagen den 12 maj kl.10.00. 

 

 

 

 

Farhult 2019-03-17 

  

 

 

Vid protokollet:   Ordförande: 

 

______________________________  _________________________ 

Staffan Kappelin   Katarina Nilsson 

 

 

 

Justerare:    Justerare: 

 

______________________________  ______________________________ 

Louise Krabbe   Inger Vilborg 


