
Styrelsemöte för TraktorVännerna den 2 augusti 2015
hos CarlEric Ringblom på Alaröds gård, Ystad

Deltagande var CarlEric Ringblom, Tor Lasson, Ulf Snitén, Lennart Persson, 
PerOve Persson och Magnus Lundh

• CarlEric hälsar alla välkomna till Alaröd
• Ulf öppnar dagens möte
• CarlEric väljs till att justera dagens protokoll
• Föredragningslistan godkänns
• Protokoll från föregående möte läses igenom
• CarlEric redovisar ekonomin per 2 augusti 2015 enl följande

Bank 72001,34
Kassa 1205,00
Totalt 73206,34

I denna redovisningen är inte dagens försäljning på Skördefesten i Svenstorp inräknad 
CarlEric berättar att VejbyVeterandag den 18 juli gav ett nettotillskott till 
kassan på 5000 kr samt att han gav en eloge till alla medverkande

• CarlEric redovisar att vi är uppe i 248 medlemmar 
• Medlemsinformation via post innan nästa möte är inte aktuellt utan det kommer att 

skickas via sms, mail och via hemsidan.
• Inplanerade evenemang under resten av 2015 som TraktorVännerna arrangerar är

- Veteranmarknaden i Rolsberga den 29 augusti (ingen avgift ska tas ut av försäljare)
- Plöjardag i Örum, Löderup
- Plöjardag i Brandstad, Vollsjö
- Öppet garage hos Göran Boson i Laröd den 26 september
- Plöjardag i Ängelsbäck, Båstad samt fest på kvällen den 3 oktober

• Evenemang där TraktorVännerna är medarrangörer eller inbjudna till
- Mossagården i Veberöd den 5 september
- Traktorns dag i Mossheddinge den 6 september
- Tranåsdagen i Skånes Tranås den 6 september
- Rosa Bandet i Sjöbo
- Rosa Bandet i Hörby
- Vollsjö julmarknad

• Årets tidigare resor till Öland och Tjeckien diskuteras och det berättas om all
positiv respons vi fått från medlemmarna.
Diskussion gällande kommande resor förs och beslut fattas att låta Tor, CarlEric 
och Lennart ta fram ett underlag för resa till våren i Sverige eller Danmark

• Årsmötet för 2016 planerades till den 27 februari på Hurva gästgivaregård 
- Ulf tar sig an att ringa och boka denna dag samt återkomma i denna frågan
- Som föredragshållare beslutas att vara Tor Lasson

• Frågan om ” Degeberga ” diskuteras och vi kommer fram till att Ulf kontaktar
Nils-Erik Sjöstrand och hembygdsföreningen i Degeberga samt håller styrelsen 
informerade kring detta

• Nästa styrelsemöte planeras till den 29 september 2015 kl 18.00 hos Ulf Snitén
• Mötet avslutas

______________________________ ________________________________
Magnus Lundh sekr. CarlEric Ringblom justeringsman

 

 


