Protokoll från Svensköps Byförening den 4 september 2018
Närvarande: Bertil Stridh(Bokcirkeln), Peter Rosberg (EFS Scout) Kjell-Åke Espersson (Frosta
Härads hemb.f.), Maggan Arvidsson (Kilhults skola), Roland Arvidsson (LRF), Ingela Brickling,
Mona Johnsson, Leif Johnsson, Johannes Nilsson
55. Ingela hälsade välkomna till kvällens möte. Roland och Maggan kom senare.
56. Johannes valdes att justera protokollet.
57. Rosa hade skickat med en medlemslista och ville även påminna att inte alla i styrelsen
har betalt.
58. Sven Eriksson hade kommit in med ett förslag om att man kan ansöka om en
postortändring. Det är viktigt att alla boende och företag inom området är införstådda med
ändringen. Det är sen i så fall kommunen som gör ansökan.
Vi ansåg att vi avvaktar.
59. Turistinformationen
Årets säsong har fungerat bra, ungdomarna har varit duktiga. Det har bara hållits öppet 5
dagar i veckan denna sommar. Vi hade mindre försäljning, alltså färre intäkter än förra året.
Utgifterna till lanthandeln hade ökat och orsaken är nog att glassen blivit dyrare. Nästa år
bör vi höja priset för glassarna i turistinformationen. Grillkvällarna är de som räddar
försäljningen .
60. Julmarknaden och den ev. nyårsbalen tillsammans med Sif skulle diskuteras, men pga. få
deltagare på mötet får vi ta upp det på nästa möte.
61. Hantverksdag hos Bertil Stridh den 9 sept.
Evenemanget är från kl. 14 – 17, men pga. ev. feltryck får vi vara beredda från kl. 13.
Hantverkare kommer att vara på plats. Scouterna grillar korv och vi ska sälja fika. Linda har
erbjudit sig att hjälpa till, men vi hade behövt vara fler. Undertecknad beställer varor i
affären till ca 150 personer. Priset ska vara 20:- för kaffe och kaka.
62. Övrigt
* Roland öppnar Svensköpsgården på fredag för kommunfolket som ska ställa iordning för
valet. Det går att röst på söndag den 9 sept. kl. 8 – 20.
* Ingela informerade om att det finns 47 personer i bygden som är födda 1943 eller äldre.
De kommer att bli bjudna på jullunchen när det är julmarknad i byn. Lions och byföreningen
bekostar detta.
Vi kommer även se till att de som inte själv kan ta sig till Svensköpsgården får skjuts.
* Roy Wilssons kvintett har erbjudit sig att göra en gratis spelning och att vi ska kunna
tillgodogöra oss inträdet. Förslag på att vi ev. gör något kul arrangemang till våren.
63. Nästa möte är den 26 sept. kl. 19.00.
64. Mötet avslutades
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