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Närvarande: Fredrik Eriksson, Kenneth Sandberg, Christina Sandström och Anna 
Hilmersson. 
 
1. Mötet öppnas. 
 
2. Pimpeltävlingen söndag 24/3. 
Kenneth köper in det som behövs, den här gången ska vi ha halloumi som ett alternativ till 
hamburgare. 
Det som sedan behöver göras: 
- borra hål i isen 
- skriva in deltagarna (de betalar i kassan) 
- starta och avsluta tävlingen (vara speaker) 
- väga fisken + utse vinnare  
- 2-3 personer i serveringen 
- vi har bara pengapriser (beroende på hur många som är med och tävlar) 
- Robert kollar med Jaktia om de ev. kan bidra med något pris 
- vi gör en uppmaning på Facebook att vi behöver hjälp med vissa av sysslorna 
 
3. Hemsidan är uppdaterad! 
- nu kan medlemsavgiften betalas med swish för den som önskar det 
- man får en bekräftelse när man bokat Holken, både direkt på bokningssidan och via ett 
mejl. 
- när det gäller områdesansvaren så är det förtydligat att när man har ansvaret över Holkens 
utemiljö så gäller det ner och upp med bryggor, strand och gräsmatta. Inte ansvar över 
sommarkiosken och sommarjobbare. 
 
4. Årligt brev till medlemmarna. 
Som förra året ska ett brev skickas ut till medlemmarna efter årsmötet (Gunnar skrev det i 
fjol). Punkter som b.la. ska vara med: 
- påminna om ansvarsområden för byns olika delar 
- kortfattat om verksamheten i år och presentation av våra nya aktiviteter (på försök) som 
t.ex. sopplunch och auktion. 
- styrelsen behöver förstärkning, det som är mest akut är en valberedning, det var för få 
medlemmar på årsmötet så det gick inte att välja. 
Fredrik skriver ihop ett förslag och mejlar styrelsemedlemmarna. 
 
5. Auktion söndag 5 juli. 
Vi börjar göra reklam för det redan nu. 
Fredrik har gjort ett fint anslag som läggs ut på hemsidan och Facebook. 
 
 
 
6. Foto på styrelsemedlemmarna till hemsidan. 



Ni som inte finns på kort på hemsidan, skicka valfri bild till Frank så lägger han upp det. Det 
ser trevligt ut att medlemmarna ser vilka som sitter i styrelsen. 
 
 
7. Sopplunch tisdag 17/3. 
Anna delar ut lappar i brevlådor och Kenneth mejlar ut det. 
Det läggs även upp på Facebook och hemsidan. 
 
8. Nästa möte: måndag 20 april kl. 19.00. 
 
9. Mötet avslutas. 
 
 
 


