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1. Mötet öppnas och ordförande hälsar den något decimerade styrelsen välkommen.

2. Föregående mötesprotokoll genomgånget. Under punkt 7 rättas namnet på guidgruppen 

Time Travel Tours innan protokollet läggs till handlingarna.

3. Ekonomi. Rapporter har även denna gång sänts ut i förväg. Även om inget oväntat står att

finna kan man t.ex. utläsa att de blygsamma hyresintäkterna täcker drygt halva kostnaden

för jord och grus till gräsmatta och parkering.

4. Uthyrning. Tilltidigare redovisad uthyrning i juni läggs ytterligare ett möte, 14/6.

5. Genomförda aktiviteter.

Plantbytardagen 19/5, som nu börjar bli ordentligt inarbetad med både stammisar och 

nya besökare, blev lyckad i år också. Exakta siffror saknas men uppskattningsvis 50-talet 

intressenter delade växter och erfarenheter. Nästa år förlänger vi, enligt önskemål, till 

kl. 19.00.

  Gökotta 22/5, på Vasakullen – det har vi provat förr. Nytt för i år var: a) att solen sken, b) 

att vi var hela 24 pers. c) den trevliga och intressanta historiska guidningen med Jonathan 

Olsson från Time Travel Tours, d) göken – i alla väderstreck! En idé om fågelskådartema till 

nästa års otta blev följden av detta.

6. Kommande aktiviteter.

Midsommar – genomgång av det aktuella läget. Flera punkter kan bockas av – skrindor, 

barntombola, midsommarspel, björkar och ris, växelkassor m.m.

Peter och Åsa gör nödvändiga inköp, Gunilla köper termosar till serveringen.



Kvar att lösa – ytterligare ett antal medhjälpare, gärna ungdomar, vinster till 

lotteriståndet, kakor och bullar och, det svåraste av allt, lekledare och musiker.

Betalning via Swish vid vissa kassor, en station erbjuder också möjlighet att bli medlem i 

föreningen.

Alla inblandade, som så önskar, träffas i början av midsommaveckan för genomgång och 

avstämning.

7. Reparationer – pågående/kommande

Målning runt entrén pågår.

Grillplatsen färdigställs.

Översvämning i hängrännan över fönstren i hallen. Peter och Gugge utreder orsaken.

8. Fototävlingen. Palle lämnade fler bra förslag på tema för årets utmaning. Vi ber honom 

och Peter v Schoultz att välja ett av dem. Aktiviteten annonseras i Kulturkalendern aug – 

sept.

9. Övrigt.

Den nya vimpeln har tråkigt nog blivit stulen. Ersätts med en likvärdig. 

Förslag att göra en tur med räkbåt från Österskär, avgång onsdagar. Vilket datum passar 

bäst?

10. Nästa möte bestäms senare, ordförande skickar kallelse.

11. Mötet avslutas.

........................................... ..................................................

Åsa Westberg                                               Marie-Louise Jansson

Sekreterare justeras

 




