Protokoll fört vid Farhults Byaförenings styrelsemöte 2019-05-12

Plats: Hemma hos Katarina i Farhult
Närvarande:
Inger Heidne, Katarina Nilsson, Caroline Lindman, Hans Hansson, Louise Krabbe,
Inger Vilborg och Staffan Kappelin, samt Anitha Andersson (inbjuden i egenskap av
sammankallande i valberedningen)
1.

Mötet öppnas
Föreningens ordförande Katarina Nilsson förklarade styrelsemötet öppnat.

2.

Fastställande av dagordning
Mötet godkände dagordningen.

3.

Val av justerare
Caroline Lindman valdes till justerare.

4.

Föregående protokoll
Protokollet från föregående möte gicks igenom. Följande noteringar gjordes:
55 vuxna och 27 barn deltog i påskpromenaden. Till nästa år skall vi trycka upp fler
tipslappar. Vår upplaga räckte inte till i år, vilket gjorde att vi fick improvisera och
skriva nya tipslappar, allteftersom fler deltagare kom. Valborgsfirandet gick bra med c:a
150 personer. Vi behövde inget tillstånd för eldning, eftersom det ligger utanför
detaljplanerat område. Däremot är det bra att förhöra sig med Räddningstjänsten att det
inte råder eldningsförbud. Eldningstillstånd kostar inget.

5.

Ekonomi
a) Budget 2019
Inger H presenterade en budget för 2019. Vissa justeringar gjordes, samt att vi kommer
att lägga in 25 000 SEK för ny toalett på festplatsen och 10 000 SEK för målning av
byggnaderna. Styrelsen ska godkänna och skriva under budgeten före
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årsmötet. I samband med aktiviteter såsom påsk, midsommar och jul bör vi tänka på att
vi har c:a 500 SEK i växelpengar.
6.

Aktiviteter
a) Midsommar
Fredag den 21/6 sker firandet på Farhults festplats med start kl.14.00.
Vi kommer att ha ett barnlotteri och ett lotteri för vuxna.
Barnlotter 500-600 st. pris 5 SEK/st. eller 3 st. för 10 SEK.
Vuxenlotter 1 000 st. pris 5 SEK/st.












7.

Katarina och Caroline ordnar inköp av vinster.
Louise köper lotter. Vi skall ha lösa lotter för att kunna ha i tombolan.
Louise kontaktar Iwa om att få låna tombolan.
Midsommarstången kläs den 20/6 kl.18.00.
Hasse ordnar grönt till stången.
Blommor skall plockas och det görs av de som deltar och klär stången.
Hasse bokar spelmannen Yngve Bengtsson.
Inger H kollar upp hur mycket vi brukar betala till Yngve.
Hasse köper saft, ballerinakex, pappersmuggar och godis till säckhoppningen.
Caroline skriver info till anslagstavlorna. Klart senast den 1/6.
Plastlaminatmaskinen finns nere på festplatsen. Den skall användas av de som
plastar och anslår information på anslagstavlorna.

Årsmötet
Söndag den 23/6 kl. 10.00 är det årsmöte på Farhults festplats.
Caroline ansvarar för info till anslagstavlorna.
Det blir inget tält. Blir det regn flyttas årsmötet till Möllehuset. Katarina kontaktar Iwa
för att förboka Möllehuset.
Caroline skriver info om midsommar och årsmötet till hemsidan. Tommy ansvarar för
att hemsidan uppdateras med denna information.
Katarina sammanställer en dagordning inför årsmötet, samt till det konstituerande
mötet.
Katarina kontaktar ICA affären i Jonstorp för att beställa smörgåsar, 50 st. och ”fixar”
kaffe.
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8.

Verksamhetsberättelse
Katarina presenterade ett förslag på verksamhetsberättelse, som antogs av styrelsen.

9.

Valberedning
Anitha Andersson, som är sammankallande i valberedningen, var inbjuden till vårt
möte. Hon presenterade de förändringar, som finns i styrelsen och valberedningen.
Inger Vilborg avgår och Eva Wiktor tar hennes plats. Caroline kontaktar någon, som
kan vara tänkbar kandidat i valberedningen.

10.

Övrigt

11.

a) Bevattning av sommarblommor vid festplatsen. Inger H köper
regnvattentunna, som ska installeras på festplatsen.
b) 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. Caroline kontaktar Tommy för att lägga in samtliga
protokoll på hemsidan. Dessa skall vara i pdf. format. Även info kring
midsommar och årsmötet skall in på hemsidan.
c) Skyltar till nya anslagstavlor. Vi har idag c:a 20 st. nya anslagstavlor uppsatta.
Katarina kommer nu att beställa textskyltar till dessa, enl. beslut från tidigare
möten.
d) WC på festplatsen. Enl. Katarina är inte toaletten tömd sedan 2017. Den är i
dåligt skick och något behöver göras. Katarina har en kontaktperson, Kaj på
Höganäs kommun. Hon skall kontakta honom på nytt.
e) Bokning av bord, stolar och tält. Vi har idag 20 bord och 74 stolar. Vi vill göra
detta mer komplett för uthyrning och köpa in ytterligare 46 stolar á 70 SEK.
Inger H lägger in det i årets budget.
f) Byaelavtal-Höganäs kommun. Katarina har blivit kontaktad av Höganäs
kommun om ett erbjudande om elavtal för fastighetsägare i Farhult. Vi kommer
att ta upp detta på vårt årsmöte för att se intresset och om/hur vi skall gå vidare.
g) Beslut att köpa in fler stolar. Vi fattar beslut att köpa in fler stolar till
föreningen. Katarina ordnar detta på IKEA
Nästa möte
Katarina tackade för mötet och förklarade det avslutat.
Nästa möte blir det konstituerande efter årsmötet söndagen den 23 juni.
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Farhult 2019-05-12

Vid protokollet:

Ordförande:

______________________________
Staffan Kappelin

_________________________
Katarina Nilsson

Justerare:
______________________________
Caroline Lindman

4

