Protokoll från Svensköps Byförening den 7 november 2018
Närvarande: Bertil Stridh(Bokcirkeln), Kerstin Almgren (EFS Missionsf.), Maggan Arvidsson
(Kilhults skola), Roland Arvidsson (LRF), Karin Jonsson (Svensköps IF), Ingela Brickling,
Mona Johnsson, Leif Johnsson, Johannes Nilsson, Rosa Persson
71. Roland hälsade välkomna och dagordningen godkändes.
72. Kerstin valdes att justera protokollet.
73. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
74. Julmarknaden den 1 dec
Hitintills är 29 utställare anmälda, något färre än förra året. 18 meter bord inomhus.
Får låna bord av Önneköp och ljudanläggning av Jane.
Johannes kollar om han har tejp till golvet.
Eva fixar annonseringen och Ingela gör anslag om julmarknaden.
Lasse Bertilsson tillsammans med scouterna gör godispåsar till barnen, 110 st. á 20:Vi ber Eva att beställa fika till utställarna.
Alla i Byföreningen önskas bidra med vinster till lotteriet, en eller flera vinster till ett
sammanlagt värde av 100:-, och dom lämnas in i affär i god tid. Maggan fixar lottringar, 400
st. á 5:-.
Maggan skänker en gran som, ska vara i idrottshallen.
Om det behöver plogas och sandas tillfrågas Egon och Ingvar.
P-skyltar o.dyl. behöver sättas ut.
Roland öppnar till utställarna kl. 8.00 och tar även betalt under dagen.
Vi diskuterade vem som ska bli årets företagare, årets ambassadör och årets eldsjäl. Ingela
letar efter vem som ska dela ut priserna.
37 äldre personer är inbjudna att äta gratis jullunch på Svensköpsgården. Byföreningen
tänker samlas och äta sista sittningen kl.16.30 till priset av 195:-.
Vi träffas på fredagen den 30 nov. kl. 18.00 för att ställa iordning för julmarknaden.
75. Byanytt
Manusstopp är den 25 nov. och tidningen kommer ut i mitten av december.
Ingela skriver om julmarknaden och Roland, som ordförande, tackar för det gångna året.
Vi efterlyser fler medlemmar i Byanyttsredaktionen.
76. Nästa möte är den 12 februari kl. 19.00 på Svensköpsgården.
77. Övrigt
* Mötet ”Forum för samråd” på Kilhults skola är den 13 nov. Roland, som representant för
Byföreningen, kan inte delta, så Kerstin Almgren går istället.
* Maggan kollar med skolan så att skolans barn även vill lussa för oss på kvällen den 13 dec
på Svensköpsgården.
78. Roland avslutade mötet med att tacka för visat intresse.
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