Protokoll möte nr 3

2021-10-19

Närvarande: Annie Jonzon, Maleka Kheti, Cathrine Andersson, Ywonne Berg, Ulrika Astin,
Mimmi Sandberg, Ann Lidefelt.
Frånvarande: Tomas Törnberg, Mari-Ann Wallander, Elin Calson

1. Föregående protokoll lästes upp.
2. Ekonomi: 53 046,95 kr på kontot. Vi har ca 80-90 medlemmar. Vi ska försöka värva
nya medlemmar.
Utvärdering Allékonstutställningen/Skördefesten:
Yvonne och Ann var på utvärderingsmötet som kommunen hade. De fick med sig
våra synpunkter som de framförde bl.a att butikerna kunde ha öppet samma tider
också. Ekoringen tyckte det finns mycket som man kan göra annorlunda till nästa år
och hade flera förslag. Maria Johansson har skickat ett protokoll som lästes upp.
Det blev mycket fin respons gällande allt under Skördefesten.
3. Ett förslag han inkommit om att alla som ställer ut under Allékonsten ska träffas
efteråt. Vi får diskutera detta nästa gång.
4. Inför årsmötet 2022.
Datum för årsmötet är 21 februari. Annie läste upp stadgarna. Ann kollar om vi kan
få vara i Trädgårdsskolan. Ska vi bjuda in nån föreläsare? Presentkort kommer att
köpas in som ska lottas ut bland de som deltar på årsmötet.
En valberedning behöver tillsättas. Maleka, Yvonne och Mimmi kollar med några om
de kan tänkas vara med.
5. Valberedningens (styrelsens) förslag för 2022:
Omval ordförande – Annie Jonzon
Omval kassör – Cathrine Andersson
Omval adjungerande:, Mimmi Sandberg, Ann Lidefelt, Ulrika Astin., Mari-Ann
Wallander (ej närvarande), Elin Calson (ej närvarande)
Annie frågar revisorerna.

6. Barnaktivitererna som vi pratat om att ha på höstlovet blir inte av med anledning av
att vi inte har någon som kan leda kursen.
7. Bomässa 25-27 februari. Vi får en monter gratis. De som vill ställa ut kan göra det i
korridorerna, väggarna och i vår monter.
8. Vårutställning i Karlsfors i februari/mars. Kostnaden för att ställa ut där är 200 kr per
person för en helg. Annie skickar ut en inbjudan om detta till alla.
9. En vårresa föreslås till Karlsfors eller till Sandgrund.
10. En ansökan om fondmedel har skickats till John Hedins stiftelse och en ansökan
kommer också att skickas till Grevillefonden.
11. Det diskuterades om man ska ändra måttet på allétavlorna till 100x100 eller 90x90.
Inget bestämdes utan vi får ta upp till diskussion igen till nästa utställning. Annie
ansöker om medel till av göra om ramarna till tavlorna och hon kontaktar då AME för
detta. En del av tavlorna blev vattenskadade trots att man impregnerat dom.
12. Barnaktiviteter kommer att anorndas i någon form framöver. Man kan skicka ut
information till alla skolor.
13. En julavslutning för medlemmarna i styrelsen sker den 6 december kl. 18:00 som
också är i samband med nästa möte. Cathrine och Ulrika ordnar med mat och vi
bokar lokalen på Strandvägen.
14. Nästa möte är 6 december kl. 18.00 på Strandvägen.
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