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Hastigt medlemsmöte för Skästra Byaförening 
 
Närvarande: Birgitta Svärd, Lotta Westerström, Anita Rohde, Kristian Ivarsson, 
Birgit Persson, Kjell-Ove Persson, Kristoffer Ljungberg, Britta Lindström, Kent 
Skalberg, Stefan Östberg, Sten Jonsson 
 

● Birgitta(ordförande) förklarade mötet öppnat 
 

● Ett förslag från styrelsen att ha loppis och fikaförsäljning under 
marknadslördagen för att få in pengar till medlemmarna att göra ngt 
trevligt/roligt tillsammans, diskuterades och det beslöts att vi ska prova att 
ha loppis/fika mellan kl 11 och 15. Det diskuterades även om den/de som 
lämnar saker till försäljning ska få procent på det som säljs eller om vinst 
skulle tillfalla föreningen. Eftersom marknaden är så snart inpå blir det för mkt 
arbete med att göra iordning listor och prismärkning, så mötet tog beslutet 
att den här gången skulle vinsten till 100 procent tillfalla föreningen. Den/de 
som vill lämna in säljbara saker till loppisen, kan lämna in det på lördag 
förmiddag mellan 9 och 10. Det kommer även att gå att lämna in saker på 
torsdag kväll, mellan kl 18 - 20. Anita lägger ut informationen på Facebook 
och Kristian på hemsidan. Stefan ska ordna med skyltar till loppis/fikat. 

 
● Vinsten från lördagen ska gå till en pizzakväll för alla medlemmar efter 

vårstädningen i byn. Det blir fredagen den 2 maj och vi samlas vid 
bygdegården kl 17.00 för att dela ut sopsäckar och bestämma områden att 
städa. 

 
● Styrelsen fick i uppdrag att bestämma tid och plats för en Gökotta under 

våren. Där man kan ta med fika och ev sitta och grilla och ha trevligt. 
 

● Det diskuterades hur och vad vi kan göra för att locka fler barn och 
ungdomar till föreningen, t ex kanske några ungdomar skulle kunna vara 
intresserade av att driva sommarcafé/ loppis, men inget beslut togs i frågan. 

 
● 30/4 blir det ev en brasa nedanför fotbollsplanerna. Britta kollar med Kalle 

som äger marken om det går bra. Styrelsen meddelar brandförsvaret om 
det blir brasa. 

 
● Det beslöts att föreningen ska kräva in en depositionsavgift på 500 kr, vid 

uthyrning av bygdegården för fester, som återfås när nyckeln lämnas tillbaka 
och vi har sett att städning och allt ser bra ut. En åldersgräns på 20 år 
bestämdes det också att den som hyr lokalen ska vara (spec för fester). 

 
● Beslut togs att valberedningens förslag om att Anna Careliusson och 
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Kjell-Ove Persson ska fortsätta som revisorer. 
 

● Kristoffer har ett gammalt medlemsregister med adresser o dyl. Det finns ett 
gratisprogram att hämta på nätet som kanske underlättar hanteringen. 

 
● Lotta undrade hur och när medlemsavgiften ska betalas, det är svårt att veta 

om medlemmarna betalat för innevarande år redan i fjol. Det bestämdes att 
medlemsavgiften för nästkommande år ska betalas senast den 31/12. 

 
● Avtackning av avgående styrelsen – styrelsen beslutar hur och när. 

 
 
 
Ordförande 
 
___________________ 
Birgitta Svärd 
 
 
Sekreterare 
 
___________________ 
Lotta Westerström 


