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Välkommen till årsstämma 2018! 
Fru Alstad Byalag ● Fru Alstad Kulturhusförening 
 
Onsdagen den 28 mars 2018 kl. 19.00 i Kulturhuset 
 
Dagordning för Fru Alstad Byalag 
 
1. Mötets öppnande 
2. Val av ordförande för mötet 
3. Val av sekreterare för mötet 
4. Val av protokolljusterare/rösträknare 
5. Godkännande av dagordning 
6. Verksamhetsberättelse (se baksidan) 
7. Kassarapport och revisionsberättelse 
8. Ansvarsfrihet för styrelsen 
9. Val av ordförande för verksamhetsåret 
10. Val av övriga styrelseledamöter för verksamhetsåret 
11. Val av revisorer 
12. Val av valberedning 
13. Övriga frågor 
14. Mötets avslutande 
 
Dagordning för Fru Alstad Kulturhus - ideell förening 
 
1. Mötets öppnande 
2. Val av ordförande för mötet 
3. Val av sekreterare för mötet 
4. Val av protokolljusterare/rösträknare 
5. Godkännande av dagordning 
6. Verksamhetsberättelse (se baksidan) 
7. Kassarapport och revisionsberättelse 
8. Ansvarsfrihet för styrelsen 
9. Val av ordförande för verksamhetsåret 
10. Val av övriga styrelseledamöter för verksamhetsåret 
11. Val av revisorer 
12. Val av valberedning 
13. Medlemsavgift 
14. Fastigheten Fru Alstads Kulturhus 
15. Övriga frågor 
16. Mötets avslutande 
 
 
Kaffe/saft och kaka står byalaget för. Har ni nya grannar? Tag med dem! Alla är välkomna. Medlem i Fru 
Alstad byalag är man om man bor eller äger fastighet i Fru Alstad, Åmossen eller Domme. Även tidigare 
bybor är hjärtligt välkomna. Tankar, idéer och förslag på aktiviteter tas tacksamt emot. 
 
Välkommen! 
  
Styrelsen för Fru Alstad Byalag ● Styrelsen för Fru Alstad Kulturhusförening – ideell förening 

Valberedning 
Lotta Brönmark 070-6878008 
Lena Sjöstrand 040-485153 
Vi ser gärna fler som engagerar sig 
i byalag och kulturhusförening! 
Välkomna att höra av er! 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2017 BYALAGET 
 
Styrelsen har utgjorts av 
 
Lars-Olof Nilsson, ordförande 
Annegret Jönsson, kassör 
Jonas Åkerman 
 
Under verksamhetsåret har styrelsen sammanträtt nio gånger – varje gång tillsammans 
med Kulturhusföreningens styrelse. 
 
Valborgsmässoafton ”sjöngs in” traditionsenligt vid brasan på ängen nedanför kyrkan. 
Midsommarfirandet genomfördes traditionsenligt. Mästerskapen i Krolf arrangerades i 
mitten av juli. Övriga arrangemang har skett i samarbete med Kulturhusföreningen; se 
nedanstående verksamhetsberättelse för Kulturhusföreningen. 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2017 KULTURHUSFÖRENINGEN 
 
Styrelsen har utgjorts av 
 
Bert Ekstrand, ordförande Eva Frostberger 
Ann-Charlotte Regland, kassör Lotta Brönmark 
Sven-Gunnar Jönsson Emma Widman 
Charlotte Munck Klas Regland 
 
Under verksamhetsåret har styrelsen sammanträtt nio gånger och varje gång 
tillsammans med byalagets styrelse. 
 
Föreningen får intäkter genom bidrag (blygsamma), sommarcafé, uthyrning av huset 
och egna arrangemang. Intäkterna går helt och hållet till driften av huset. 
 
Medlemsavgift har utgjorts av 50 kronor per person. Det finns 85 andelsägare och 40 
medlemmar, som inte äger någon andel. 
 
Verksamhetsårets arrangemang (vissa i samarbete med byalaget). Museet är öppet vid 
alla publika arrangemang. Vissa arrangemang inkluderar visning av Fru Alstads kyrka. 
 

• Vår- och höströjning inne och ute, fastighetsvård 
• Museum och café varje söndagseftermiddag under sommaren 
• Quizz 
• ”Historiska nedslag i Fru Alstad och Söderslätt” – Föredrag av arkeologen och 

författaren Sven Rosborn.  
• Under höstens styrelsemöten har vi diskuterat Kulturhusets framtid. 

 
I samarbete med Fru Alstads byalag: 
 

• Valborgsmässoafton 
• Midsommarafton 
• Tävlingar i ”Krolf” sommartid (startavgift) 
• Nyårsafton tändes traditionsenligt marschaller längs vägarna i Fru Alstad. 

 
Fru Alstad mars 2018 
 
Styrelsen för Fru Alstad Byalag ● Styrelsen för Fru Alstad Kulturhusförening – ideell förening 


