
Protokoll från Svensköps Byförening den 1 nov 2016  
 
Närvarande: Bertil Stridh(Bokcirkeln), Kerstin Almgren (EFS Missionsf.), Peter Rosberg (EFS 
Scout) Maggan Arvidsson (Kilhults skola), Roland Arvidsson (LRF), Egon Persson, Mona 
Johnsson, Leif Johnsson, Niklas Edvinsson, Eva-Lena Nilsson 
Inbjuden: Eva Andersson  
 
58. Roland hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
59. Leif valdes att justera protokollet och kvällen dagordningen godkändes. 
 
60. Julmarknaden den 19 nov.  
Se bifogad checklista. 
Eva berättade att vi inte riktigt har lika många utställare som förra året men ändå 26 m 
bord. Alla utställare är nere i idrottshallen och Bertil Stridh är i Församlingshemmet. På 
skolgården finns de som vill stå ute.  
Vi kommer få låna 15 bord gratis av Önneköps IF, dom kommer användas till utställarna. Vi 
behöver även låna från Församlingshemmet och Missionshuset.  
Eva trycker upp flygblad om julmarknaden som kommer finnas i affären. Vi hjälps åt att 
sprida dessa. Bertil-Linderöd, Roland-Tollarp, Kerstin-Hörby, Leif-Huaröd, Eva-Lena-Eslöv, 
Maggan-Önneköp. (Alla styrelsemedlemmar har även fått ett anslag i sin mail.) 
Vi önskar att alla i styrelsen bidrager med två vinster á ca 50:- till vårt lotteri, vinsterna 
lämnas i affären senast den 17 nov.  
Maggan frågar om CH blommor är intresserase att sälja blommor. 
Leif kollar med munkvagnen i Huaröd. 
Susanne Mayer kommer att dela ut pris till året företagare m.m. Detta kommer i år att ske i 
idrottshallen. 
Vi träffas kl. 18.30 på fredagen för att ställa iordning inför julmarknaden. 
Kl. 16.00 tänker dom som vill i styrelsen äta jullunch på Svensköpsgården. Respektive och 
barn kan gärna följa med. Anmälan görs i affären. 
2018 har Julmarknaden 25 årsjubileum (startade 1994). Bör kanske redan börja spåna på 
något extra event.? 
 
61. Byanytt- manusstopp 25 nov. 
Frågar Ingela om hon vill intervjua Egon 
Roland skriver en årsrapport 
 
62. Nästa möte är den 10 jan. kl. 19.00 på Svensköpsgården. 
 
63. Övrigt 
*Eva-Lena forskar vidare om att beställa kork till anslagstavlan, på så vi blir det lättare att 
sätta upp anslag. Bertil kommer i så fall att fästa fast korkskivorna.  
 
*Peter föreslog att vi borde anordna en kurs i Första hjälpen, han kollar upp vem som håller 
sådana kurser. 
 
 
Sekreterare Justerare Justerare 
 
 
Mona Johnsson Roland Arvidsson Leif Johnsson 
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