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Närvarande
Ingrid Ekman
Susann Gauffin
(Anna Helin - Maurin)
Gerd Höök
Ove Jansson
Claes Lindblom
Håkan Lindstedt
Bo Werneström

Ordförande hälsade alla närvarande hjärtligt välkomna.
* Ervalladagen:
Bo har fått förfrågan om att sitta med i kommittén för Ervalladagen.
För hemb.för. del kommer vi satsa på äppelpressen, kaffeservering,
fiskdamm för barnen. Utställning? Skall vi anordna en sådan?
Resterande inslag av Ervalladagen ombesörjes av bygdelaget.
Gerd håller i denna dag och fick många tips om aktiviteter av mötet.
* Hasse & Tage:
Allt klart inför morgondagens anförande?.
Claes meddelar att 27 anmälningar kommit honom tillhanda.
Vi bör därför flytta hela "rasket" till församlingshemmet. Bo kollar m kyrkan om
möjligt. Gerd har levererat 44 bullar, Säljes m kaffe för 40:-.
Samling kl. 18.00
* Skolprojektet:
Bo och Claes redogjorde för det aktuella läget i detta projekt. (resultat härifrån
kan låtas tryckas upp till ovanstående utställning) Vi träffar tryckeriet i
Hallsberg under nästa vecka och låter dem trycka upp häftet. Skolan har
lagt in önskemål om QR-koder och vi hoppas kunna lösa det också.
* Hembygdsförbundet:
Hembygdsförbundet har låtit meddela att de ej är intresserade av att
gå vidare med vårt förslag om en turistbroschyr innehållande hela länets
hembygdsgårdar.
Synd men vi går inte vidare i detta ärende.
* Kassörläget:
Inga framsteg i detta ärende ännu.
Vi frågar i första hand Richard Carlssons fru…
Sedan Åke Bråhn som av Claes var inbjuden till detta möte men dök inte upp.
Alternativet är att köpa in tjänsten.
Diana E har tackat nej till erbjudandet. Håkan informerar valberedningen.
*Talare till Valborg:
Den "tillfälliga pastorn" har tackat nej. Claes ska fråga Micke Tideman på
pappersbruksmuseet i Frövifors. Håkan frågar Karin Eriksson
Håkan skall också kontrollera mikrofonerna till församlingens ljudanläggning.
*Träden:
Popplarna har nu via entreprenör sågats ned. Återstår sågning av en del yngre
träd innan klart. Ris och grenar skall släpas upp till Valborgsbrasan
(13 och 20 april).
En saltad räkning av nära xx' har kommit oss tillhanda (yyyyy ). Det är
till att "bita i det sura äpplet". Förhoppningsvis inbringar det liten inkomst
av försäljningen av virket.
Nya träd (Äpplen, Lind. Ove vill också plantera en ny gran för kommande jular)
Mötet tog inte ställning i denna fråga, Vi utreder.
*Städning:
Vi städar både ute och inne under de två fastlagda dagarna i april, (se nedan)
* Övriga frågor:
Diana Emerentz har efterfrågat en lista över hur mycket folk som önskas till
midsommarfirandet. Mötet kom fram till följande:
Ett 15-tal personer vore underbart att få med utöver de vi själva kan bidra med.
Torsdag 20 juni behövs alltid mycket folk till blom- och risplockning
Fredag 21 juni mellan kl. 14.00-16.00

* Klädning av midsommarstången vid 11.00
* Försäljning av lotter 6-8 st
Vi räknar med entimmespass
* Köket 4 st
för var och en. Skall hinnas med
* Serveringen 3 st
att delta i själva firandet också!
* Lekledare 1 st
* Fiskdammen 4 st
* Chokladhjul 4 st
* Pilkastning 4 st
* Prisutdelning 2 st
29 st (Vi önskar få med ett 15 tal utöver oss själva)
Claes informerar Diana i detta ärende för att se om hon kan bidra med hjälp.
Bo tackade för visat intresse
Nästa styrelsemöte
Tisdag 16:e april, Kvarnfallsstugan 18.00
Kommande event:
21-mar Hasse & Tage föreläsning kl 19.00
07-apr Ordförandeträff i Ramsberg
13-apr Arbetslördag kl 10.00
16-apr Styrelsemöte Inför Valborg Kl.18.00
20-apr Arbetslördag kl 10.00
30-apr Valborgsfirande kl. 19.00
Noteringar:

Justeras:

Claes Lindblom

Bo Werneström

