
Protokoll för konstituerande möte med Svensköps Byförening 
den 11 april 2017  
 
Närvarande: Bertil Stridh (Bokcirkeln), Maggan Arvidsson (Kilhults skola), Roland Arvidsson 
(LRF), Karin Jonsson (Svensköps IF) Jonna Isaksson, Eva-Lena Nilsson, Mona Johnsson, Leif 
Johnsson, Sara Johnsson 
 
18. Roland hälsade välkommen. 
 
19. Dagordningen godkändes. 
 
20. Sara Johnsson och Leif Johnsson valdes att justera protokollet. 
 
21. Roland Arvidsson valdes tid ordförande för en tid av ett år. 
 
22. Rose-Marie Persson valdes till kassör för en tid av ett år. 
 
23. Mona Johnsson valdes till sekreterare för en tid av ett år. 
 
24. Till firmatecknare, var för sig, valdes Roland Arvidsson 19510608-3974 och Rose-Marie 
Persson 19541104-4026. 
 
25. Valborg 
Henrik Björnfot kommer att hålla vårtalet och scouterna sätter fyr på bålet med facklor, som 
Peter fixar. Det blir ingen sång av Svensköpskören. 
Leif grillar och pratar med affären. 
Vi kommer att be Eva prata med Christoffer om han har någon ljudanläggning vi kan 
använda. 
SIF kommer ev. att ha en brännbollsturnering innan på dagen. De kommer att ha ett lotteri 
på kvällen, som man gärna får skänka vinster till. 
Vi kommer att be Ingela hälsa välkomna. 
Maggan bakar 50 bullar och Jonna gör kärleksmums. 
Samling 18.30 för att förbereda inför kvällen. 
 
26. Turistinformationen 
5 har sökt jobb på turistinformationen, sista dagen att söka är 30 april. 
Mona frågar Lahults Bygg om han vill sponsra och Maggan frågar Nillas catering. 
Eva-Lena tar kontakt med Rosa för att få reda på vilka som sponsrar i år, så hon vet vilka 
loggor och namn som ska sättas upp på väggen. 
Det kommer att säljas Ottoglass i år också. 
Vi behöver få upp bättre och synligare skyltar. 
Maggan avsäger sig arbetet med turistinformationen. Är där någon som är intresserad av att 
engagera sig är det bara att höra av sig, flera kan kanske hjälpas åt. 
 
27. Påskmässan på Svensköpsgården 
Företagsgruppen planerar för fullt. Det kommer att vara öppet långfredag, påskafton och 
påskdagen mellan kl. 11-16. SIF kommer att grilla korv och hamburgare. 
 
28. Affärens grillkväll den 26 april  
Det kommer att grillas Strömbäcks hamburgare och SR Larssons korv. Man får gärna hjälpa 
till och grilla vid vår ”grillstation”. 
 



29. Övrigt 
Karin och Eva-Lena kommer att dra igång pubkvällar igen nere på Svensköpsgården. Första 
blir den 19 maj, mer info kommer längre fram. 
 
30. Nästa möte är den 9 maj kl. 19.00 i Svensköpsgården. 
 
31. Roland avslutade och tackade för kvällens möte. 
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