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Styrelseprotokoll nr 4   2017 – 2018 
 fört vid ordinarie styrelsemöte i Osbyholms Byförening 

 
 

Tid:                           Tisdagen den  8 augusti  2017   kl. 19.00  

Plats:              Bykupan, Timotejvägen 3 

 

Närvarande: Gunnar Hansson,  ordförande 

  Jimmy Alfonsson, v.ordförande 

  Göte Persson, kassör 

  Jan Palmquist, sekreterare   

  Inger Witlock , uthyrningsansvarig 

  Maria Dorn, ledamot 

  Emma Ljunggren, suppleant 

  Anna-Karin Nilsson, nöjeskommittén 

  Eva-Lisa Johansson, nöjeskommittén   

  

Ärenden: § 1   Mötet öppnas 

 § 2   Val av protokolljusterare 

 § 3   Godkännande av kallelse och dagordning                    

 § 4   Godkännande av protokollet den 5 juni 

 § 5   Föreningens ekonomi 

 § 6  Sommarfesten         

 § 7  Förslag på höstens aktiviteter                       

 § 8  ”Gamla lekplatsen”, arbetsplan 

                     § 9   Övriga frågor 

 §10  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 5 juni 

Föregående styrelseprotokoll godkändes och lades till handlingarna.  

 

§ 5. Föreningens ekonomi 

Göte redogjorde för föreningens ekonomi. 

 

§ 6.   Sommarfesten  

 Förberedelserna för sommarfesten den 19 augusti pågår för fullt. 

 Det blir helstekt gris och därefter dans till Bengaloos trio.  

 Grillmästarna Benny och Erik har redan lagt på ett  extra kol. 
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§ 7. Förslag på höstens aktiviteter 

 Höstens program ser ut som följande:  

 7 september kl. 18.00:  Besök på Vidablick, där Thomas Åkesson guidar oss 

 runt och berättar om deras verksamhet. 

 14 oktober kl. 13.00-15.00:   Ölprovning på Remmarlövs bryggeri. Håkan 

 Nilsson håller i visningen av bryggeriet med efterföljande ölprovning. 

 19 oktober kl. 19.00: Cosmopharma på Bykupan.   Annbritt Dahlström presen- 

 terar höstens Makeup och naturläkaren Margareta Nilsson delar med sig av sina 

 kunskaper om örterna i Cosmopharmas produkter. 

 7 november kl. 19.00:    Panikteatern besöker Bykupan med föreställningen 

 ”Två systrar och en begravning”. Ett arrangemang med Hörby Riksteater-

 förening. 

 16 november kl. 19.00: Vi får besök av polis från Mellanskåne, som kommer 

 att berätta om polisens arbete i kommunen för att öka tryggheten. 

 10 december kl. 14.00:  Lucia på Hagadal 

 16 december kl. 10.00-13.00:  Julgransförsäljning vid Bykupan 

 Januari 2018:  Bowling. Återkommer med tid och plats. 

 

§ 8. ”Gamla lekplatsen” , arbetsplan 

 Jimmy har lovat ordna så att det höga gräset runt planen blir klippt med 

 grästrimmer till helgen. Lite längre fram i september blir det påfyllnad av 

 jord på gamla sandlådan samt grässådd. Tanken är att det ska bli en ren 

 fotbollsplan. 

 

§ 9. Inga övriga frågor 

  

§ 10. Mötet avslutas 

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

intresse.  

 

Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 12 september  kl. 19.00. 

 

 Osbyholm den  8 augusti  2017 

 

  

 Ordförande   Vid protokollet 

 

 ________________________ _______________________ 

 Gunnar Hansson  Jan Palmquist 

 

 

 Justeras: 

 

 _________________________ 

 Inger Witlock 
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