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Närvarande: Marita Svantesson och Carmen Hergens Muséet, Ingemar Nordmark Foto, Eva
Hermansson och Gun-Inger Wikström Ljungs Byalag, Rene Bengtsson och Birgitta Hallberg
Bella Vista, Elisabeth Bagge och Anita Blad Resteröds byalag, Lars-Magnus Olovson
Ordförande, Dorotea Westbring kassör, Anna-Clara Olofsson Hemsidan.
Mötet öppnas
Lars-Magnus Olovson hälsar alla välkomna till mötet med programkommittén.
Vi började mötet med att diskutera Lördag den 27 augusti 16,00-18,30 Kulturvandring.
Tipspromenad vid Skarsjövallen. En lördag då föreningarna i Ljungskile samarbetar under
temat ”Hälsa, Sport och Kultur.” 200 personer mot förväntat 1.000! Tveksamt om vi skall
fortsätta och vara med om detta upplägg då föreningen fick ta annonskostnader på 1.300:Information om föreningens tipspromenad gavs. Det var ett 60-tal som valde att gå runt och
lämnade svar. Frågorna som handlade om vår förening kan i framtiden användas vid Bygdens
dag. Alla kunde och svarade rätt på 1.a frågan som var Bella Vista. Rätta svaren finns
publicerade på vår hemsida. 5 vinnare får ett presentkort som kan användas vid Bella Vistas
servering, värde 50:-. Vinnare: Ingrid Jansson, Lennart Karlsson, Mats Karlsson, Inger
Alfredsson och Mariann Magnusson.
Kommande evenemang:
Torsdag 15 september SPF guidning i 4 kyrkor. Sopplunch erbjuds på Bella Vista. Birgitta och
Marita tar hand om serveringen. Start Grinneröds kyrka 10.00, Ljungs Kyrka 11.00, Lunch 12.00
och Resteröds kyrka 13.15 och avslutning blir i Bokenäs kyrka.
Lördag 24 september Vi deltar i ”Matvandring i väst” som i år kolliderar med många andra
aktiviteter. Mellan klockan 10:30-14:00 håller Bella Vista med kaffe och våfflor, Anna-Clara,
Birgitta, Gun-Inger och Lars-Magnus tar hand om serveringen. Vi bjuder på ett hjärta till kaffet
och önskar man köpa hel våffla kostar det 30:-. Muséet med handelsboden är öppet och tillfälle
ges att se fotoarkivet.
Söndag 16 oktober klockan 16:00 Kura Skymning på Bella Vista. Inger Dejke berättar om sin
nya bok ”Kvinnor på jorden- strävan och hopp”. Läs mer på hennes hemsida www.ingerdejke.se
Kaffeserveringen börjar 15.00.
Fredag 25 november ”Ljusmässa” Adventskaffe på Bella Vista. Ljushuvuden eller tokskallar?
Berättelser om klokt, roligt och tokigt, Kerstin Thuresson berättar på Bella Vista.
Kaffeservering från klockan 17.00 med pepparkakor och lussekatter även julmust finns att tillgå.
Anna-Clara undersöker med LSK var man inhandlat sina blockljus med logo och tar reda på pris.
Lördag 3 december Jul på Bella Vista. klockan 10.00-15.00 Kaffeservering, glögg.
Skinksmörgås, mjuk kaka, pepparkaka. Lotteri.
Lördag 10 december Jul på Bella Vista. klockan 10.00-14.00 Kaffeservering, glögg.
Skinksmörgås, mjuk kaka, pepparkaka. Lotteri. (Nobel dagen). Utställning.
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I övrigt; Inför 24 september så behöver våffeljärnet bli åtgärdat då den högra laggen ej fungerar.
Lars-Magnus tar hand om detta.
Ansvarsbiten behöver göras tydlig, vem gör vad. De gamla arbetsbeskrivningarna behöver gås
igenom. Vad innebär det t.ex. att vara sammankallande? Vilken redovisning förväntas till
kassören, hur används blanketten? Hur tar vi ansvar för lokalerna, städning etc? Checklistor
upprättas så man enkelt ser vad som skall utföras. Styrelsen skall se till att kommittéer och
byalag får de resurser som behövs för våra olika åtaganden.
Vi behöver hjälpa varandra vid olika arbetstoppar. Ett bra exempel är ”Bella Vista inne” där
man lagt upp ett schema och fördelat sommarens lördagsöppna serveringsuppgifter på personer
även utanför kommittén. Förslag att samtliga evenemang listas på detta schema och där framgår
vem som tagit på sig en uppgift. Får man förhinder så får man skaffa ersättare. Ej nödvändigt att
dessa personer som tillfälligt ställer upp och hjälper till ingår i en kommitté eller byalag.
Visar det sig att man inte har tillräckligt med personal så får man ställa in och placera en skylt att
evenemanget inställs. Detta gjordes t.ex. på Musselbaren en sommarlördag.
Vi bör ha ett preliminärt program för året klart redan vid årsstämman då många äldre saknar
dator och önskar få ett papper i handen. Vi får då acceptera att det kan bli ändringar på innehåll.
Med detta som underlag kommer Birgitta och Ingemar att skapa ett schema som sedan fylls på
med frivilliga åtaganden för att fylla upp så det finns tillräckligt med personer som gör en insats.
Många styrelseledamöter efterlyses på våra aktiviteter det är ett fåtal som kommer och vi
behöver samarbeta mera vid evenemang, kunna ge en hjälpande hand när vi ser att det behövs.
Försöket med att lösa Melodikrysset blev ingen succé, endast ett fåtal kom under 5 lördagar.
En gemensam utflykt till en Hembygdsförening kan bli aktuell. Viktigt att kunna få utbyte och
inspiration i möte med andra. Förslag som kom fram var Skredsvik och Hjälteby.
Datum för samkvämsträffen i Resteröds skola med alla aktiva i kommittéer och byalag
bestämdes till måndag 3 oktober 18.00. I år kommer vi inte att duka upp till långbord utan det
blir mindre bord och till kaffet bryter vi upp och placerar oss i nya grupper för att få möjlighet att
diskutera hur vi bäst möter framtiden, skall vi ha byalag? Kanske dags att göra om vår
organisation och förenkla samarbetet över kommittégränser och byalag. Anna-Clara tar fram
inbjudan och tar emot anmälningar. Det skall ges besked om man föredrar fisk/skaldjur eller
kött/skinka när man anmäler sig till sin sammankallande och sedan får vi veta antalet.
Eva Hermansson bakar något till kaffet och Birgitta Hallberg bakar på nytt ”Bella Vista kakan”
som vi bjöds på till kaffet. Ett gammalt recept som är värt att upprepa då kakan var god och den
inte innehåller smör eller mjölk.

Nästa möte blir tisdag 27 september 2016 på Bella Vista kl. 16.30
Vid pennan
Anna-Clara Olofsson
Sekr.

