Programkommitténs möte 20201005
Närvarande: Marita, Elisabeth, Gun, Gunilla, Ingemar, Gun-Inger, Karin, Eva-Lena,
Rolf H, Rolf H, Åke, Dorotea, Birgith, Eva och Anna-Clara.
Marita hälsar välkommen och öppnar mötet som idag hölls i Ljungskilegården där det
gavs gott om plats för att kunna hålla avstånd som rekommenderas i Coronatider.

Förslag finns för att hålla julmarknad ute vid Lyckorna torp och kvarn. Lördag 12
december 11.00-14.00. Ljusa Ljungskile är planerad till detta datum men vi bör inte
konkurrera då Ljusa Ljungskile brukar vara på kvällstid.
Information gavs om Bredfjällsdagen som varit mycket lyckad. 7 stora äggostar och
135 tunnbrödsbitar med hemkärnat smör fick en strykande åtgång och allt var slut
redan 13.15. Rolf H, Berg informerade att han blivit tillfrågad om att anlägga en
cykelbana på Norra Fjället. Vi ansåg att vår förening är engagerade till Bredfjällsdagen och att det åtagandet kan räcka vilket bör föreslås styrelsen.
Vår kassör informerade att vi bör höja med 5:- till priser på produkter under 100:- då
betalning allt oftare sker med swish och man slipper då förklara att swish innehåller
en extra avgift då beloppet är under 100:-.
Vi uppehöll oss därefter med JULMARKNADs planeringen, Vi önskar få dit några
hantverkare och ha loppis och vi uppmanas att se om vi har julprydnader att komma
med. Lotteri ordnas och vi har tomte med utdelning av godispåsar. En barnkör i
luciatåg vore önskvärt och Eva H frågar kyrkans barnkör.
Försäljning av tunnbröd, pepparkakor, äggost, brynost och äppelmos. Vid allsången
var det mycket populärt att få köpa hembakat kaffebröd och vi uppmanas alla att
baka och fylla frysen så kan det bli försäljning även av detta. Ingredienser inköps och
kassakvitton lämnas till kassör Dorotea så får man tillbaka för sina utlägg.
Förtäring skall erbjudas liknande den vi har vid Valborgsmässoafton. Grillad korv,
saft, kaffe med dopp. För att hålla värme och skapa mysfaktor så kan vi ha brasor i
eldkorgar, ved finns tillgängligt, 4 stycken bör skaffas genom lån eller inköp.
Minnesbilder 2020 och kalender 2021 bör finnas till försäljning liksom en del andra
skrifter.
Gunilla Hermansson, ny i styrelsen som ersättare och med i Resteröds byalag fick
presentera sig. Flyttade till orten för 17 år sedan, mycket välkommen till oss.
Frågor kom om stor grushög vid Bella Vista, svar att detta skall användas till ett
slukhål mellan museet och Bella Vista. Enars minnesskylt vid äppelträdet behöver en
uppsnyggning och Rolf H Berg åtar sig detta.
Ingemar visade prov på olika typsnitt av texter för användning till öppet skyltar i trä.
Tack till Marita för goda hembakade kanelbullar till kaffet.
Nästa möte blir 9 november 11.30 och lokal meddelas senare
Noterat från mötet; Anna-Clara Olofsson

