Styrelsemöte nummer 3, den 5 augusti 2019
Plats: Sjöhem
Närvarande :
• Monica Oldsberg
• Lisa Båtelsson
• Mats Mjörnemark
• Johan Lönnquist
• Clas Hellstrand
• Björn Widell
• Eva Gauffin
• Caroline del Corral
Ej närvarande:
• Christopher Pettersson

1. Föregående mötesprotokoll (190610)
Godkännes
2. Eva G hälsades varmt välkommen av Monica och styrelse.
3. Utvärdering midsommar
Bra - Gabriellas lista och stöd
Clas ger listan till Lisa (bifogas protokollet)
Många hjälpte till före dansen runt midsommarstången men Clas blev ensam kvar efter firandet med
alla bestyr att ”stänga” midsommarfirandet.
Polistillstånd måste sökas betydligt tidigare, dvs senast i april (2 månader)
Clas förslag:
Det behövs tre till fyra i en grupp - som hjälper till före och efter.
Detta måste kommuniceras ut till medlemmarna! Mats får fundera på hur detta ska formuleras. Och vi
alla måste sprida behovet av hjälp.
Godisregnet var tufft för de små som blev bortknuffade! Hur göra?
Monica förordar att vi skall vara mer organiserade i arbetsgrupper där styrelsen tar ”general-ansvaret”
och medlemmarna bidrar.
Midsommar kostar mer än vad besökarna skänker.
4. Utvärdering Arildsdagen
Bästa året för tältresning och nedtagning - fungerade mycket bra!
Dukat för 200 platser, men alla fick inte plats. Ett gäng fick sitta utanför! Var mer tydlig med sittplatser.
Och förtydliga vad som ingår i biljetten och att överskottet går till bassängen.
Korv till barnen gjorde att de upptog plats vid borden (var endast 8 st) Skulle ett speciellt barnbord lösa
situationen?
Max antal 225 sittande inne i tältet.

Det skall alltid vara tre extra bord för utskänkning
Puttis som diskjockey var mycket uppskatta och konceptet med att ha musiken i ett eget tält fungerade
strålande. Detta gjorde det möjligt för alla gäster att sitta kvar vid borden och samtala då de inta var på
dansgolvet.
Cateringen blev inte så lyckad då ingen personalen från cateringfirma var kvar och övervakade
utskänkningen. Detta resulterade i att ett tio-tal blev utan mat och utryckning till Ica och köp av
varmkorv fick göras. Cateringenfirman krediterar 10 000 kr.
Loppis:
En idé är att täck borden med lakan inför öppning.
Fina och värdefulla saker skall säljas vid eget bord - fina bordet.
Önskemål om lotteri men styrelsen säger nej - förstör stämningen under middagen.
Per i Vikens korvvagn skall diskas innan återlämning - Byalaget ber om ursäkt för leverans med en
flaska vin (Monica).
Ekonomi:
juni är ej avstämd
men ca 28 tkr netto exkl. donationer
Vykortsförsäljningen på Middlebos gjordes via Arilds byalags swishnummer.
Allt som är märkt med vykort tillhör nostalgi gruppen.
5. Utegymmet
Fyra stationer ca 120 tkr plus installation osv
Monica kontaktar kommunen och kollar upp Mölles utegym avs vem som har finansierat.
6. Bygglov för bastun skickas in till kommunen nu i höst..
7. Önskemål om en bättre lösning med trappa och brunn/avledning av duschvattnet.
Monica kontaktar Per Hiller om vems ansvar är det att fixa en bättre avrinning
och att första trappsteget i bassängen är mycket hal.
8. Medlemsregister
Lisa, Mats och Christopher; Monica kallar.
9. Viktors frys
Då det visade sig att det fanns ett helt värmeskåp med mat över som ingen kände till (!) packade
Monica och Lisa in detta i mindre påsar och frös in det i Viktors kiosk. Kyckling och revben som vi nu
bjuder styrelsen och respektive på. Tillbehör och grillar ordnar vi själva enligt listan som skickas ut.
Samling på Klötet fredagen den 9 augusti Kl 18.00
10. Styrelsens middag planeras till februari på Hotell & Co dvs ”Köpmansgården”
11. Nästa möte
Måndag den 16 sep kl 18.00

