
Styrelsemöte	  1/10	  -‐	  2014	  

Närvarande:	  

Lars,	  Daniel,	  Frank,	  Kenneth,	  Christina,	  Fredrik	  och	  Rickard	  

	  

-‐ Den	  pubafton	  som	  nyligen	  anordnats	  gick	  bra	  och	  drog	  således	  in	  ytterligare	  en	  del	  pengar	  till	  
föreningen.	  Ekonomin	  för	  året	  ser	  nu	  riktigt	  bra	  ut	  med	  ca.	  8700	  kr	  plus	  än	  så	  länge,	  dock	  finns	  
en	  del	  kommande	  utlägg.	  

-‐ Tyvärr	  har	  vi	  ännu	  inte	  fått	  in	  några	  frivilliga	  som	  kan	  hjälpa	  till	  och	  avlasta	  styrelsemedlemmarna	  
vid	  de	  olika	  arrangemangen.	  

-‐ Ett	  förslag	  har	  lagts	  fram	  om	  ett	  halloweenparty	  för	  barn.	  Finns	  intresse	  för	  detta?	  Eftersom	  det	  
är	  för	  kort	  om	  tid	  i	  år	  läggs	  det	  på	  is	  till	  nästa	  år.	  

-‐ Den	  största	  punkten	  som	  avhandlades	  var	  planeringen	  inför	  årets	  adventsmys.	  Datumet	  sattes	  
till	  den	  30/11	  vilket	  är	  första	  advent	  och	  vi	  kommer	  att	  hålla	  på	  mellan	  13.00-‐15.00.	  Inplanerade	  
aktiviteter	  är:	  
	  
Besök	  av	  tomte	  som	  tar	  in	  önskelistor	  –	  Kenneth	  är	  vår	  (motvillige?)	  tomte.	  
Korvgrillning	  –	  Sköts	  av	  grillmästare	  Lars.	  
Klappjakt	  –	  Rickard,	  med	  stor	  hjälp	  av	  Kenneth	  som	  köper	  in	  klapparna	  samt	  Christina	  (m.fl?)	  
som	  slår	  in	  dem.	  
Inomhus	  kommer	  det	  att	  pysslas	  och	  fikas	  –	  Ordnas	  av	  Christina	  ev.	  med	  hjälp	  av	  Monika,	  Linda	  
och	  Agneta.	  
Häst	  och	  ev.	  vagn	  –	  Daniel	  har	  genom	  Linda	  kollat	  upp	  och	  det	  kommer	  kosta	  350	  kr/h,	  detta	  står	  
YFF	  för	  och	  kommer	  då	  förmodligen	  ta	  en	  liten	  slant	  (10	  kr)	  per	  barn	  och	  åk-‐/ridtur.	  
Isbana	  om	  det	  finns	  is	  –	  Agneta	  får	  planera	  upp	  detta	  och	  delegera	  uppgifter	  då	  vi	  andra	  
fortfarande	  inte	  är	  helt	  på	  det	  klara	  hur	  hon	  tänkt	  sig	  det.	  
	  
Inköpen	  kommer	  att	  fördelas	  mellan	  Christina	  och	  Kenneth.	  

	  

-‐ Nästa	  möte	  blir	  onsdag	  den	  5	  november.	  
	  


