Protokoll
Styrelsemöte den 4 augusti 2016 i Hembygdsgården, Svenarum.
Närvarande: Roger Andersson
Sven-Erik Carlsson
Lennart Gustavsson

Lena Glenvik
Christer Glenvik
Sören Ericsson

Kerstin Axelsson
Inger Bragd

Gunilla Ljungberg
Ing-Marie Johansson

Frånvarande: Johannes Eckerström
Urban Ygemar

Thomas Ljungberg
Georg Almlöf

Arne Gunnarsson
Lars Andersson

Therese Gradin

1. Mötets öppnande. Ordföranden Roger Andersson hälsar alla välkomna och öppnar därmed sammanträdet, som kom att handla
om planering för 80-års jubileét söndagen den 14 augusti kl 14.00.
2. Justeringsman
Till justeringsman väljs ingen.
3. Annonsering
Christer ansvarar för annonseringen. Mötet bestämde att det ska annonseras i Finnveden, Jönköpings-Posten och
Skillingaryd.nu.
Christer har gjort affischer. Dessa ska anslås snarast i Vrigstad, Malmbäck, Vaggeryd, Byarum, Skillingaryd, Nydala, Ödestugu,
Hubbestad, Svenarum och på Hembygdsgården.
4. Program. Start kl 14.00 med välkomsthälsning och historik av ordförande Roger.
Kl 14.20 blir det sång- o musikinslag av Tina Glenvik och Marcus Löfdahl.
Kl 14.45 lyssnar vi till Rolf Fredriksson utrikeskorrespondent på SVT
Kl 15.15 blir det servering och lottförsäljning mm.
Kl 16.00 får vi lyssna till Tina Glenvik och Marcus Löfdahl igen.
Christer har ordnat ett bildspel med ca 70 bilder med blandade motiv som kommer att visas under hela eftermiddagen.
5. Servering. Mötet enades efter viss diskussion om att servera ostkaka med grädde och sylt. Glass till alla barn. Vi delar upp
ansvaret för vem som köper vad. Dricka och saft finns.
6. Lotterier. Vi ska ha två lotterier à 100 lotter. Ett varulotteri och ett kaffelotteri. Vi har några vinster kvar sedan 2 juli till
varulotteriet och de vinsterna ansvarar Inger för. Kaffelotteriets vinster kommer Roger att anskaffa.
7. Chokladhjul. Christer ansvarar för vinster till chokladhjulet.
8. Affären. I affären kommer vi att sälja godis, som Roger köper in. Christer o Lena kommer att se till att affären är välstädad.
9. Böcker. Vi ska ta fram tidigare årgångar av Hembygdsböcker samt boken Mellan Härån o Rasjön för försäljning.
10. Förberedelse. Styrelsen ska träffas kl 9.00 lördagen den 13 augusti för att ställa iordning inför festen.
11. Kura skymning. Förslag på medverkande är Inka Dahlqvist, Vrigstad, som kan berätta om minnen från 2:a världskrigets
fasor. Johannes får i uppdrag att bjuda in henne. Datum ej bestämd men ev 7 oktober.
Roger avslutar sammanträdet och tackar för visat intresse.

Vid protokollet

Justeras

………………………………………..
Kerstin Axelsson

........................................................
Christer Glenvik (självsvåldigt efter kontroll)

