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Protokoll 6-08 sid 1 (2)

Protokoll fört vid styrelsemöte med Rappestads Hembygdsförening 2008-05-29
Plats: Hos Leif Ohlsson
Närvarande från styrelsen:

Frånvarande:

Ulf Österberg
Uno Berntsson
Leif Olsson

Jessica Anundsson
Lennart Karlsson
Stefan Blűcher

Magnus Gröntoft
Harry Nilsson

Sabina Carlsson

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

§ 2. Dagordning.
Dagordningen godkändes.

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

§ 4. Föregående protokoll.
Föregående protokoll godkändes.
§ 4b. Öppna frågor.
Reparation av vagnen i vår
Owe Tjädermo hör av sig när han kan ta sig an vagnen.
Chokladprovning
Jessica jagar provningsledare. Beslutades till höstaktivitet.
Nya hemsidan
Har börja att bearbetas
Mc utflykt
Till höstaktiviteter
Föreningen funderar på att arrangera Bosse Strålhake´s traktormuséum vid Östgötadagarna i september.
Uno ansvarar för att en dialog förs med Bosse.

§ 6. Rapporter och skrivelser.
Valborgsmässofirandet var i år välbesökt men dock inte lika många som rekordåret –07.
1000 kr.kom in i bidragsbössan för fyrverkeriet.
Arkeologisk vandring samlade ett 30-tal personer som en sommarvarm majkväll vandrade runt bland
fornlämningar i Rappestad med Olle Hörfors som guide. Kvällen avslutades med korv i ”Bosses Hage”.
Uppsägning på försäkringen har kommit till kassören.

§ 7. Övriga frågor.
Inför cykelutflykten är allt ok.
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Dags att lägga en budget för ansökan om bidrag för offentliga aktiviteter samt att ansökan kommer in i
rätt tid. Beslut att ordförande och kassör disskuterar och utför detta.
Inför nationaldagen inhandlas flaggor, grillkol och tändvätska samt godispåsar till barnen. Lite godis
finns kvar från Valborg och priser för tipspromenader finns hos Jessica. Uffe handlar och gör
godispåsar och för ev. tipspromenader står Stefan och Uno.
Jessicas ”Shettiskompisar” finns på plats för barnridning, vilket skall stå med på anslaget.
Vagnen flyttas från sin plats på gärdet innan den körs hem till Ove T.
Ekströmmen måste göras i ordning i”entrén”. Beslutades göras 2/6 kl: 19.00-

§ 8. Nästa möte.
Torsdag den 21 augusti klockan 19.00 hos Stefan.

§ 9. Mötet avslutas.
Mötet avslutat.

Vid protokollet
__________________________________
Ulf Österberg

Justeras:

__________________________________
Uno Berntsson , ordförande

_________________________________
Leif Ohlsson

