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Styrelseprotokoll nr 1   2017 – 2018 
 fört vid ordinarie styrelsemöte i Osbyholms Byförening 

 
Tid:                           Måndagen den  3 april  2017   kl. 19.15  

Plats:              Bykupan, Timotejvägen 3 

 

Närvarande: Gunnar Hansson,  ordförande 

  Jan Palmquist, sekreterare 

  Inger Witlock , uthyrningsansvarig 

  Maria Dorn, ledamot 

  Ingmar Malm, hemsida 

  Emma Ljunggren, suppleant 

  Anna-Karin Nilsson, nöjeskommittén 

  Eva-Lisa Johansson, nöjeskommittén  

  Ann Britt Dahlström, nöjeskommittén   

  

Ärenden: § 1   Mötet öppnas 

 § 2   Val av protokolljusterare 

 § 3   Godkännande av kallelse och dagordning                    

 § 4   Godkännande av protokollen den 7 febr. och årsmötet den 17 mars 

 § 5   Föreningens ekonomi 

 § 6  a)  Hörby Bruk 26 april 

        b)  Valborg 30 april 

        c)  Osbyholmstrampen 25 maj 

 § 7  Städa tomten?                       

 § 8  Gamla lekplatsen, info 

                     § 9   a)  Resa till Norge den 9 februari. 

        b)  Teatern ”Nu är det gott att leva”  12 mars 

        c)  Vår hemsida, info 

 §10  Övriga frågor 

a) Aktiviteter för barnfamiljer  

 § 11  Mötet avslutas 

 

§ 1 Mötets öppnande 

 Ordf. Gunnar Hansson förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 

 

§ 2 Val av protokolljusterare 

 Styrelsen utsåg Inger Witlock att justera dagens protokoll. 

 

§ 3 Godkännande av kallelse och dagordning 

 Kallelsen och dagordningen godkändes och lades till handlingarna 

 

§ 4. Godkännande av föregående protokoll den 7 febr  och årsmötet 17 mars 

Föregående styrelseprotokoll  och årsmötesprotokoll godkändes och lades till 

handlingarna. Följande korrigering gjordes dock i årsmötesprotokollets § 18 :  
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För icke medlemmar höjdes hyra av stort bord från 40:- till 60:-, litet bord 

höjdes från 30:- till 40:-.  Stolarna oförändrat 10:-/styck. 

Medlemmar betalar fortfarande 5:-/stol, 30:- stort bord och 20:- litet bord. 

 

Räknar man då sittplats (stol + bordsplats) för icke medlemmar blir det nya 

priset 20:-/plats, (innan var det 17:-) .  

Medlemmar betalar fortfarande 10:-/sittplats (5:- + 5:-). 

 

§ 5. Föreningens ekonomi 

Sekreteraren  redogjorde för föreningens ekonomi. 

  

§ 6.   a)  Hörby Bruk 26 april  

 Onsdagen den 26 april kl. 18.00 samlas vi på Hörby Bruks parkering. Där an-

 sluter en guide som kommer att visa oss runt i fabriksbyggnaderna. Efteråt 

 samlas vi över en fika och där har vi möjlighet att ställa frågor. 

 

 b) Valborg 30 april 

 Vi tänder vårt Valborgsbål den 30 april och firar vårens ankomst med god värme 

 och korvgrillning.  De som vill gå i gemensamt fackeltåg, samlas vid Bykupan 

 kl. 18.45. Vi går sedan tillsammans ner till ängen och där med hjälp av facklorna 

 tänder vi bålet kl. 19.00. 

 

 c)  Osbyholms-trampen 25 maj 

 Kristi Himmelfärdsdag den 25 maj inbjuder vi traditionsenligt till Osbyholms- 

 trampen. Kl. 10.00 startar vi vid Bykupan. Det blir tipsrunda, olika tävlingar 

 och roliga lekar. Det blir även en del nya aktiviteter, men Ingmar kommer även i 

 år att bjuda på turer runt om i byn med traktor o. vagn för både vuxna och barn. 

 Utskick kommer att ske omkring den  5 maj. 

 

§ 7. Städa tomten? 

 Bestämdes att om någon får tid över en kväll denna veckan, är vi tacksamma för 

 hjälp med  att snygga till tomten och rensa i rabatter m.m. runt Bykupan. 

   

§ 8. Gamla lekplatsen  info 

 Styrelsen beslöt att vi  till att börja med ska satsa på fotbollsplan i stället för 

 boulebana på den gamla lekplatsen. Gunnar kontaktar Jimmy. Viktigast nu är att 

 grenar blir nedsågade och stenar och andra hinder bortplockade så att gräset kan  

 klippas utan problem.  

  

§ 9. a)  Resa till Norge,  9 februari 

 Naturfotografen Arne Olsson, Stehag, besökte oss den 9 febr. och visade fina 

 naturbilder från Norge. 

 

 b)  ”Nu är det gott att leva”  12 mars 

 Söndagen  12 mars fick vi besök av 2 mycket duktiga musiker, Åsa Johansson   

 och Johan Ludvig Rask från Göteborg. De framförde både kända och okända 

 visor och dikter av och om trubaduren Olle Adolphson. Det var ett arrangemang 

 tillsammans med Hörby Riksteaterförening. I pausen serverade Byföreningen 

 kaffe och kaka.  Ett 35-tal åhörare. 
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 c)  Vår hemsida info 

 Ingmar som är redaktör för hemsidan, berättade att han uppdaterar den regel-

 bundet med bl.a. bilder från våra aktiviteter samt även styrelseprotokollen. 

 

 

§ 10. Övriga frågor 

 a)  Petra Lundell är intresserad av att starta någon form av aktiviteter för barn 

 och ungdomar i Osbyholm. Hon har satt ihop en enkät som hon tänker 

 distribuera till barnfamiljerna och se om intresse finns. Det skulle röra sig 

 om högst en  gång i månaden i Bykupan. 

 

 

§ 11. Mötet avslutas 

Ordf. Gunnar Hansson förklarade mötet avslutat och tackade alla för visat 

intresse.  

 

Nästa styrelsemöte blir onsdagen den 3 maj  kl. 19.00. 

 

 

 Osbyholm den  3 april 2017 

 

  

 Ordförande   Vid protokollet 

 

 

 ________________________ _______________________ 

 Gunnar Hansson  Jan Palmquist 

 

 

 

 Justeras: 

 

 _________________________ 

 Inger Witlock 
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