Åseda Hembygdsförening styrelsemötesprotokoll fört den 21/5 2018
I Mörtelek
Närvarande: Lisbet Bengtsson, Krister Pettersson, Sven-Ivar Svensson, Karl-Erik Karlsson och
Tommy Bengtsson. Från Old Style Riders var Hanna Svensson och Per Johansson närvarande
under punkt 7. Frida Sundqvist-Hall med under punkt 11.

1. Ordförande Krister Pettersson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Dagordningen lästes igenom och godkändes.
3. Till protokolljusterare för dagens möte valdes Sven-Ivar Svensson.
4. Föregående mötesprotokoll lästes igenom och godkändes.
5.

Ekonomisk rapport. Inkomster 5920:-. Utgifter 6246:-. En vinst på 326:-. Medlemsantalet
är 107 stycken. Det är flera av våra tidigare medlemmar som inte har betalat ännu. De
kanske behöver en liten påminnelse.

6. Åsedabygden 2018. Krister har varit i kontakt med Fenander. Vi ska läsa igenom
materialet och komma med synpunkter. Hur många ska vi trycka upp? Krister kollar priser.

7. Mopedklubben/Mopperallyt. Starten på rallyt är kl. 13.00. Önskat antal är cirka 40-50
deltagare. Vi kommer att ha tre stycken stopp med frågor. Ett med fika. Vi ska ha tolv
frågor och banan ska vara cirka fyra mil. Hanna och Lisbet tar hand om fikapausen.
Tommy och Kalle kör ”likbilen”. Johan fixar skyltar. Krister och Sven-Ivar har ansvaret för
anmälningarna och betalningarna. Anmälningsavgiften är 100:-/ekipage. I mål får
deltagarna varm korv och dricka. Avstämning efteråt vad gäller utgifter/inkomster. Hanna
söker tillstånd hos polisen. Priser tillfrågas hos bl. a. PG, Ettans och Jocke. Kolla upp
parkeringen. Krister fixar frågorna. Avstämningsmöte den 18/6 kl. 18.30 i Mörtelek.

8.

Bidrag. Vi fick avslag på vår ansökan om driftbidrag från kommunen.

9. Ungdomar i serveringen. De får inte jobba på helgerna.
10. Loppisen/nationaldagen. Annika och Lisbet tar hand om loppisen. Vi kommer att ha
våffelservering. Vi träffas kl. 12 för uppackning av prylarna. Nationaldagen. Det behövs
några som bakar och några som är där och säljer.

11. Folkets park. Eventuellt kommer vi att ha ansvar för kiosken vid Smålandsoperans
uppträden mellan den 21/7-12/8. Sälja innan och under pausen. Frida Sundqvist-Hall
deltog under denna punkt. Vi måste göra en lista på de dagar som vi ska vara där och
vilka som kan hjälpa till.

12. Övriga frågor. Vi behöver ett kort på Axfood. Sven-Ivar ordnar med detta. En av våra
kaffebryggare är utlånad till Folkets Park. För att vi ska kunna få alkoholtillstånd måste det

vara två stycken som klarar provet och får tillståndet. Detta behövs om vi ska ha några
pubkvällar i Mörtelek.

13. Nästa möte blir den 2/7 kl. 18.30 i Mörtelek.
14.

Krister avslutade mötet och tackade för visat intresse.
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