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Protokol I frå n Fol kda nslaget Slåttergi ll ets med lemsmöte 201& 1 l-17
på Slåttringe

19 medlemmar deltog i mötet.

1MöteBöppnande

Ordförande Thomas Rabbing hälsade alla vålkomna och förklarade mötet öppnat kl. 16:10. Till
justeringsmån valdes Lars Söderberg och Brltt-Marie Fourong.

2 Godkännanda av dagordnlngen

Dagordningen godkändes efter komplettering under punK 5 med Lek och Dräkt.

3 Godlcånnande av föregående medleme-/årsmöte-protokoll

Föregående å rsmötesprotokol I godkändes och lades till handl ingarna.

4lnkomna skrhrelser

Sekreteraren informerade om en förfrågan som inkommit från lnternationäl Event Bookings Ltd om
Slåttergillet har intresse av att upptråda på besökande kryssningsfartyg. Det nu aktuella tillfället
gällde en större uppvisning varför vi hade meddelat att vi inte hade möjllghet att delta. Vi fick då
frågan från arrangörerna om vi ville omnämnas i deras register för mer passande föreställningar och
mötet ansåg att vi skulle acceptera detta.

5 Rapporter från seltloner

Kassören rapporterade att det fortfarande finns pengar på FSG:s konton, det mesta hos SBAB, så att
förenlngen klarar sig ganska många,år med nuvarande inrikning och deltagare.

Kamratföreningen beskev den nu upparbetade vedstapeln som gigantisk, att gullregnet forslats bort,
att käflartrappan fått nytt räcke och att ugglan filtt en buske. Uthyrningen hade gått bra men en del
slitage och slarv med att stänga fönster hade också förekommit. Man planerar viss ommålnlng 2019
och behöver hjälp med detta.

Lokalansvarig har bokat lokal för våren och inga klagomål har inkommit. Ventilationen fungerade vld
senaste träningen, vi bör kontrollera den varje gång och säga tillom den inte fungerar.

DansseHionen genom Lasse framförde att ett jättebra jobb giordes av Leif men tyckte också att fler
tyska danser kunde införas. Listan, dåir alla våra danser noteras, omnämndes som mycket
uppskattad.

Festsektionen rapporterade att de jobbar på, träffas och trånar sånger.
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Leksektionen åtog sig att kontakta Bagarmossens Folkets Hus om det finns inilesse för hjälp med

julgransplundring av FSG 2019.

Dräktsektionen är för närvarande vilande.

6 Ärsplanerlng 2019

Förslaget till årsplaneringen gicks igenom och det konstaterades att det är svårt att senarelägga

årsmötet 2020. Vid den första träningen för hösten, 5 september 2OL9, erbjöd sig Lasse att rycka in

som dansledare om det behövs. lngen gräsklipparkväll ijuni är inlagd, om Kamrat behöver mer hjälp

med klippning får de säga till.

7 Budget för 2019

I budgetförslaget är kalkylen giord med oförändrad medlemsavgift. Henrik påpekade att beloppet för

sop- och slamtömning troligen behöver höjas till 2000 kr. Detta kommer att justeras i budgeten' I

övrigt fastställdes budgetförslaget av mötet.

Avgifterna på Slåttringe diskuterades men inget beslut togs.

8 Kommande Medlems-lÄnmöte

Årsmötet hålls den 9 mars 2019, budgetmötet den 16 november 2019 och årsmötet den 7 mars

2020.

9 övrlga frågor

lnga övriga frågor anmäldes.

9 Möffi avslutas

Ordföranden avslutade mötet kl. 15:59.

Vid protokollet Ordförande
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Justeras:

Thomas Rabbing
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Britt-Marie Fourong
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Bllagor: Årsplanerlng 2019, Budgetutfall 2018 och förclag 2019
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