
Protokoll fört vid styrelsemöte den 10 augusti 2017. 

Närvarande: Charlotta Davidsson, Lars-Åke Karlsson, Fredrik Jegermalm, Anna Ekström, Mita 

Davidsson, Lena Karlsson. Del av mötet Benny Rosén. 

• Summering av midsommarfesten.  
Uppskattningsvis kom 250 personer till Klockargårdsängen för att fira midsommar. 

130 vuxna betalande för kaffe 

70 godispåsar vid fiskedammen 

70 vuxna och 30 barn gick tipspromenaden. 

Ilona Degermark och Hawke Franzén såg till att det blev en härlig dans runt 

midsommarstången. 

Vi hade beställt för mycket bröd. Vi packade allt i påsar vilket inte var bra då det inte gick att 

dela på brödet i efterhand.  

Till nästa år beställ förslagsvis 250 kakor och bullar. Lägg inte i påsar! 

Normlösalotteriet gick bra. Kan ökas till 500 lotter. 

 

• Planering av Normlösadagen 10 september 13-16.00 

Dagens program enligt följande: 

-Ponnyridning (Charlotta tar kontakt med Annika) 

-Bakluckeloppis 

-Drive-in utställning 

-Normlösajoggen. Tre olika rundor diskuteras. En för de minsta barnen, en runda ut i 

hästhagen, en sträcka för vuxna. Förslag att Niklas fixar rundorna och håller i starten m.m. 

Anna frågar Ellinor eller Anette om de kan hålla i uppvärmningen. 

Alla som deltar får en medalj. Anna beställer medaljer ca 50 st. 

-Korvgrillning/fika med ost och gurksmörgås 

Anna sköter inköpen av ketchup, senap, korv och bröd, fralla och äppeljuice. 

-samhällsinformation. Vad händer i Normlösa? Information om samåkningsappen. 

-konstutställning under dagen av Helen Boresson Holmberg 

-lotteri 

Skyltar behövs till de olika aktiviteterna. Anders Kratz till frågas. 

Vi träffas 1½ timma innan aktiviteterna börjar. 

Vi enas om att dela ut programblad i postlådorna. Lena undersöker om kommunen kan 

hjälpa till att kopiera bladen. Lars-Åke och Fredrik kör ut bladen till lådorna.  

• Föreläsning av Ellinor Werner förslagsvis en vardagskväll under hösten. Charlotta pratar 

med Ellinor. 

• Nästa möte 19/10 kl.19.00 hemma hos Fredrik då vi planerar för julmarknaden. 

• Tack Mita för att vi fick vara hos er och för gott fika. 



 


