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RAPPESTADS HEMBYGDSFÖRENING

Protokoll 7-08 sid 1 (2)

Protokoll fört vid styrelsemöte med Rappestads Hembygdsförening 2008-08-21
Plats: Hos Stefan
Närvarande från styrelsen:
Ulf Österberg
Uno Berntsson
Leif Olsson
Magnus Gröntoft
Frånvarande:

Jessica Almgren
Lennart Karlsson
Stefan Blűcher
Harry Nilsson

Sabina Carlsson

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

§ 2. Dagordning.
Dagordningen godkändes.

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

§ 4. Föregående protokoll.
Föregående protokoll godkändes.
§ 4b. Öppna frågor.
Reparation av vagnen: Owe Tjädermo har påbörjarr reparationen och bytt ut trasigt fönster och dörr.
Panelen är bytt och målad med slamfärg på halva vagnen. Vagnen har nu flyttats då hösten kommit så vi
hoppas Owe fortsätter till våren. Arbetet är utfört med bravur så föreningen överlämnar en värmande gåva
till Owe under hösten. Jessica letar i ”gåvoförrådet”.
Chokladprovning:
Jessica jagar provningsledare. Beslutades till höstaktivitet. Ev. kan
provning av annat slag komma på fråga.
Nya hemsidan:
Har börja att bearbetas. Nya bilder kommer innan septembers utgång.
Mc utflykt:
Till höstaktiviteter

§ 6. Rapporter och skrivelser.
Länsstyrelsen kallar till Östgötating i oktober.
Cykelutflykten samlade ett 10-tal personer som cyklade och åkte moped till flygvapenmuseet där det
bjöds på guidad tur. Synd på dålig uppslutning när föreningen betalat för guidning.
Harry fick i uppdrag att skriva en notis om utflykten i Rappestad Bladet.
Nationaldagen: Denna tillställning var välbesökt och bjöd på fint väder. Tipspromenad för både
vuxna och barn med priser avverkades innan gemensam grillkväll.
Uno skriver en notis om detta i Rappestad Bladet.
Ansökan ombidrag för offentliga arrangemang har skickats in till LK av ordförande och kassör.
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Ekströmmens ”entré” har städats ren från föreningens inventarier.

§ 7. Övriga frågor.
Rappestad Bladet: Magnus har börjat med notiser , bl.a. en påminnelse om inbetalning av
medlemsavgiften. Gösta Gustavsson tillfrågas om det är något på gång i omlandet.
Höstens aktiviteter beslutades till följande:
-Familjeträff
oktober
-Mc-utflykt
september
-Chokladprovning
november
-Hopp & lek för barn oktober-mars
-Julmarknad
november

§ 8. Nästa möte.
Torsdag den 18 september klockan 19.00 hos Magnus

§ 9. Mötet avslutas.
Mötet avslutat.

Vid protokollet
__________________________________
Ulf Österberg

Justeras:

__________________________________
Uno Berntsson , ordförande

_________________________________
Stefan Blücher

