Konstituerande sammanträde för styrelsen i Farhults
Byaförening söndagen den 2019-06-23.
Plats: Festplatsen, Farhult

1.

Mötet öppnas.
Föreningens ordförande Katarina Nilsson förklarade mötet öppnat.

2.

Val av sekreterare för mötet.
Till sekreterare valdes Staffan Kappelin.

3.

Val av vice ordförande i styrelsen.
Till vice ordförande i styrelsen valdes Caroline Lindman.

4.

Val av sekreterare i styrelsen.
Till sekreterare i styrelsen valdes Staffan Kappelin.

5.

Val av kassör i styrelsen.
Till kassör i styrelsen valdes Inger Heidne.

6.

Val av firmatecknare.
Firmatecknare för Farhults Byaförening är:
Katarina Nilsson
Inger Heidne

76 08 08-xxxx
44 12 25-xxxx

Var för sig.

7.

Fördelning av arbetsuppgifter i styrelsen.
a) Lotterier: Louise
b) Vinster/priser: Katarina och Caroline
c) Tipsrundor: Caroline
d) Grillning och inköp i samband med grillning: Hasse
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e) Inköp övrigt och det som skall finnas i huset vid festplatsen: Styrelsen
f) Redskapsboden på festplatsen och dess innehåll: Styrelsen
g) Festplats ute håll ordning och reda: Styrelsen
h) Festplats toalett och när det är tid att tömma: Hasse (Denna punkt vilar
tillsvidare tills beslut om toalett tagits).
i) Anslag på våra tavlor, skriva, plasta och sätta upp: Caroline
j) Hemsidan: För inlägg kontakta Caroline eller Tommy Johannesson
k) Instagram: Katarina
l) Arrangemang, såsom påsk, valborg, midsommar, sommarfest och julfest:
Vid varje styrelsemöte beslutas a) vad som skall göras och b) vem som är
ansvarig.
m) Bokning av festplats inkl. bord & stolar. Pris 500 SEK för icke medlem, och
200 SEK för medlem. Kontakta Katarina Nilsson via Byaföreningens mail.
farhultsbyaforening@hotmail.com
n) Bokning av bord & stolar: Pris 500 SEK för icke medlem. Gratis för
medlem. Kontakta Katarina. Checklista för utlåning finns i redskapsboden.
När det gäller pkt. m) och n) skall en lista med namn, telefonnummer, datum,
låneperiod på dem som lånat och vad som har lånats ut och antal, finnas
tillgänglig i boden vid festplatsen. Information om utlåning kommer att finnas på
hemsidan och till vem man vänder sig.

8.

Övrigt.
•
•

9.

En aktivitetsplanering kommer att tas fram vid nästa möte.
Vi höjer blomsterbidraget fr.o.m. 2020 från nuvarande 400 till 500
SEK/2 lådor.

Nästa möte.
Nästa möte hålls som ett extra årsmöte på festplatsen söndagen den 25 augusti
kl. 10.00.
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Närvarande på mötet var:
Katarina Nilsson
Inger Heidne
Caroline Lindman
Louise Krabbe
Hasse Hansson
Staffan Kappelin

Farhult 2019-06-23

_____________________

_________________________

Katarina Nilsson, ordf.

Staffan Kappelin, sekr.
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