Styrelsemöte 190811
Närvarande: Christina Örlander, Maria Karlson, Arne Stenvall, Annelie Magnisson, Anton
Persson, David Kurtsson, Oskar Karlsson
Suppleant: Kerstin Hägerström
Val av justerare: Annelie Magnisson
Nova Vallis genomgång av checklista
-

-

Parkering – David har pratat med Kock, Roy, Charlotta och Ulf
Klart med avstängning David ser till att det finns ström till hagarna.
Parkering för medverkande hos Oskar
Parkering 1 minibuss fredag är aviserad.
Parkeringsmunkar Rolf David Bengt Jan-Ivar, Ola, Christina ev. Anton
Köra ut konor mm onsdag David, Oskar
Avtackade Annika och Aden, Daniel, Tomas B, Gunilla
Tillstånd pågår
Efterfesten fredag 20 september anmälan 8/9 till Kicki mail
kristina.orlander@outlook.com eller 070-3551997
Marie behöver inlogg till Nova Vallis - Arne
Datum för rivning av läktare samt ta ner skylt - Måndag den 19/8 till hemsidan
Kiosktält resning torsdag 17.30 Arne Oskar Anton Göran K ev Nisse
Orkestertält + björkar Mats
Städ toaletter samt läktare sköts av fikagruppen
Vuxenskolan kommer ut i morgon
Komma ihåg logga samt 30% på annonseringen till nästa år
Biljetter till Kocke, Charlotta Roy, Ulf

Allehanda:
Aktiviteter kalendariet
-

-

31/10 föredrag av Anders Ödman om Byggnation av kloster arrangör kyrkan
Bokcirkel - Kick, Kerstin
Torpvandring 29/9 ”Västan sjön”- Hunnavik. Samling Hapoarp såg 9.00 vg se
hemsidan under folk och fornt för mer info.
19/10 18.00 paketauktion i Svensbygd
Lär dig Baka ostkaka a´la Gunborg! Kursledare Kicki hos Annelie datum ?????
Max 6 deltagare först i kvarn anmälan till Annelie 0705450886 till självkostnadspris
24/10 Ett rättsfall från Byarum från 1800-taltet. Föredrag av ……. Som fått kulturpris
i Vaggeryd. Arrangör Munkaleden i klosterkyrkan.
Afternoontea i november datum- Maria…. Föreläsare Rebellkirurgen - Kicki.
Sedvanligt knytkalas med fika anmäl till Maria maria.karlson@nydala.com vad man
kan bidra med.
Pysselkväll inför julen. Ljusstöpning ev kransbindning - Helena och Maria
Måndag 18/11 kl 17. Går bra att komma lite senare för dem som arbetar. Sparar gärna
på er ljusstump och ta med er. Ta med er fika korg. Mer info hemsida

-

Hembygdsföreningen kommer att bjuda in en man från Jönshult att visa film om hans
liv. Datum ???? Måste kolla med Norrbys

Första sidan
-

Krönikespelet rapport
Grillfesten 68 personer samlades för att njuta av en fantastisk fin sommarkväll i
Sandvik. Presentationen av folket som var där visade att många hade både anknytning
till bygden och att det fanns många med oklara släktskap. En studiecirkel för att
kartlägga olika släktförhållande verkade vara av intresse och en vidare fråga att
diskutera.

Övrigt
-

Skänkes en ny vävstol – Kontakta Annelie Magnisson 070-5450886
Tack till familjen Lindman för det skänkta materialet till pergolan i caféträdgården
(Inväntar svar från styrelsen i denna fråga)

Nästa möte 11 november 18.30
Vid protokollet

Maria Karlson
Justerare

Annelie Magnisson

