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RAPPESTADS HEMBYGDSFÖRENING

Protokoll 5-08 sid 1 (2)

Protokoll fört vid styrelsemöte med Rappestads Hembygdsförening 2008-04-23
Plats: Hos Harry Nilsson
Närvarande från styrelsen:

Frånvarande:

Ulf Österberg
Uno Berntsson
Harry Nilsson

Jessica Anundsson

Magnus Gröntoft
Lennart Karlsson
Sabina Carlsson

Leif Olsson
Stefan Blűcher

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

§ 2. Dagordning.
Dagordningen godkändes.

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

§ 4. Föregående protokoll.
Föregående protokoll godkändes med revidering av § 6, firmatecknare.
§ 4b. Öppna frågor.
Reparation av vagnen i vår
Chokladprovning
Cykelutflykt i vår

Uno ansvarar för att fönster finns då Owe Tjädermo ser över vagnen.
Jessica jagar provningsledare. Beslutades till höstaktivitet.
Harry har bokat guidad tur på Flygvapenmuseet den 31 maj. Max 25 pers.
Gäller även för den som vill åka moped.
Nya hemsidan
Se tidigare protokoll
Mc utflykt
Till höstaktiviteter
Beslutad till 4 maj. Leif har
Arkeologisk vandring med Olle Hörfors. Helst innan gräset grönskar.
pratar med Olle och det var ok. Samling på skolgården 18.00.
Föreningen funderar på att arrangera Bosse Strålhake´s traktormuséum vid Östgötadagarna i september.
Uno ansvarar för att en dialog förs med Bosse.
Valborg närmar sig med stormsteg. Se vidare under Övriga frågor.

§ 5. Ekonomisk ställning.
Banken: 3106.64 kr., postgirot: 1434.50 kr. och i kassan 6755.50 kr.

§ 6. Rapporter och skrivelser.
Leif har pratat med Olle Kastensson om försäkringen på vagnen och den var enligt Olle K. helt värdelös.
Försäkringen är nu uppsagd och ny brandförsäkring är tecknad.
500 kr. har kommit till föreningen från LK för administrativa utgifter.
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Ansökan om allmäna arrangemag ska vara inskickad senast 31 maj. Annonser om arrangemang kan ske
gratis i LK´s utskick

§ 7. Övriga frågor.
Valborgsmässofirandet: Uno har inskaffat tillstånd för fyrverkeri, kostnad 220 kr. samt annonserat i
”Corren”, under arrangemag, om firandet.
Uppgifter för styrelsen inför Valborg:
Uno anvarar för vårtal och att det finns kokplatta, gasolbrännare, elkabel 3-fas, högtalaranläggning och
vatten. Vidare pratar han med Leif om uppstälningen av vagnen och pallarna.
Harry ansvarar för inköp och kaffekokning. Termos mod. större finns hos Uffe
Leif ansvarar för elaggregat, traktor med grep, vattenvagnen, halm och sparbössan.
Uffe ansvarar för fyrverkeriinköp, avskjutning, anskaffande av det som skall säljas i kiosken, kastrull,
konservöppnare och korvtång samt affischering på anslagstavlor.
Rene Berntssons uppsägning av körledning avslogs. Uno lovade att Rene fixar sånghäften och leder
vårsången.
Jessica ansvarar för att prata med festkommiten om kioskpersonal.
Om kioskpersonal saknas åligger det resterande syrelsemedlemmar som ej blivit tilldelade några större
uppgifter att ställa upp. Gäller dock ej dem som nyligen blivit föräldrar.
Uppställning av vagnen och övriga förberedelser sker tisdagen den 29 april.
Samling 19.00 vid vagnen.
Datakursen kostar föreningen 350 kr./gång i lokalhyra. Billigare lokalhyra måste till. Uno pratar med
kursansvarig Ingemar Striem.

§ 8. Nästa möte.
Torsdag den 15 maj klockan 19.00 hos Jessica

§ 9. Mötet avslutas.
Mötet avslutat.

Vid protokollet
__________________________________
Ulf Österberg

Justeras:

__________________________________
Uno Berntsson , ordförande

_________________________________
Harry Nilsson

