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Protokoll fört vid styrelsemöte med Rappestads Hembygdsförening 2008-03-17
Plats: Hos Uno Berntsson
Närvarande från styrelsen:

Frånvarande:

Leif Ohlsson
Ulf Österberg
Uno Berntsson
Harry Nilsson

Sabina Carlsson
Jessica Anundsson
Lennart Karlsson
Stefan Blűcher

Magnus Gröntoft

§ 1. Mötets öppnande.
Ordförande förklarade mötet för öppnat.

§ 2. Dagordning.
Dagordningen godkändes.

§ 3. Val av justeringsman.
Jessica utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

§ 4. Val av vice ordförande.
Leif Ohlsson omvaldes som vice ordförande.
.
§ 5. Val av sekreterare
Ulf Österberg omvaldes som sekreterare.

§ 6. Val av kassör / firmatecknare.
Jessica Anundsson omvaldes till kassör och att jämte ordförande vara firmatecknare var för sig.

§ 7. Föregående protokoll.
Föregående protokoll, 2-08, godkändes.

§ 7b. Öppna frågor.
Reparation av vagnen i vår
Owe Tjädermo har åtagit sig att se över vagnen efter Valborg.
Chokladprovning
Jessica närmar sig en lösning på provning.
Cykelutflykt i vår
Beslutad att genomföras 31 maj. Harry ansvarar för bokning av guide.
Nya hemsidan
Som förut .Fler bilder är önskvärda samt ny förstabild oftare.
Moped och mc utflykt
Till höstaktiviteter
Beslutad till 4 maj. Leif pratar
Arkeologisk vandring med Olle Hörfors. Helst innan gräset grönskar.
med Olle. OK enligt Olle.
Föreningen funderar på att arrangera Bosse Strålhake´s traktormuséum vid Östgötadagarna.

2
Familjekväll

Jessica jobbar på det och samankallar festkommitén när så är dags. Bestämdes till 11
eller 18 april beroende på musikunderhållningen.

§ 8. Ekonomisk rapport.
Inga siffror att tillgå detta möte.

§ 9. Rapporter och skrivelser.
Årsmötet dåligt besökt som vanligt.
Försäkringspremie på 800 kr. inkommit. Den gäller vagnen, 2 maskiner samt varor.
§ 10. Övriga frågor.
Leif pratar med Olle Kastensson om försäkringen på vagnen.
Monica i Stay Close rekomenderade Viveca Skott som kåsör om historia i Östergötland. Man hittar
henne på norrkopingsguiden.se eller via telefon.
Valborgsmässofirandet: Lennart utsågs att fixa eldningstillstånd hos brandförsvaret.
Uno utsågs att fixa fyrverkeritillstånd hos polismyndigheten. Uffe utsågs att fixa fyrverkeri samt
kompletteringsinköp efter familjekvällen. Leif utsågs till att fråga Striem om elaggregatet samt att ta med
sparbössan för fyrverkeriinsamlingen. Kioskpersonal delas på övriga i styrelsen som ej blivit engagerade
i Valborsmässofirandet. Festkommitén tillfågas av Jessica om de kan ställa upp i kiosken.

§ 11. Nästa möte.
Nästa möte hos Harry 17 april men flyttat till 23 april klockan 19.00.

§ 12. Mötet avslutas.
Mötet avslutat.

Vid protokollet
__________________________________
Ulf Österberg

Justeras:

__________________________________
Uno Berntsson , ordförande

_________________________________
Jessica Anundsson

