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Närvarande	  	  

Ulrike	  Kelter,	  Birgitta	  Leijonhuvfud,	  Ulla	  Tigersköld,	  Siv	  Öberg,	  Lars-‐Olof	  Gottschalk.	  

Mötet	  öppnas.	  

1.	  Årsmötet	  bestämdes	  att	  avhållas	  i	  Gula	  Villan	  1	  mars	  kl	  19.00,	  med	  servering	  av	  ärtsoppa	  m	  punsch	  

2.	  	  Kallelse	  skrivs	  av	  Maria,	  enkät,	  protokoll	  och	  årsberättelse	  skrivs	  av	  Ulrike	  

3.	  	  

Att	  skicka	  ut	  enkät	  med	  frågan	  om	  Valborgs	  vara	  eller	  icke	  vara.	  Det	  kommer	  att	  bli	  ett	  årsmötesbeslut	  
om	  detta.	  

Enkäten	  till	  Tuna	  gårds	  medlemmar	  visade	  ett	  ointresse	  	  att	  hjälpa	  till	  vid	  Valborg,	  så	  Tuna	  gårds	  styrelse	  
har	  tagit	  beslutet	  att	  ej	  ställa	  hjälp	  till	  förfogande	  2012,	  nu	  ligger	  hela	  lasten	  återigen	  på	  våra	  medlemmar.	  
Finns	  viljan	  hos	  våra	  medlemmar?	  Tidigare	  förfrågan	  	  till	  ÖVF	  har	  varit	  negativa	  liksom	  inlaga	  2	  år	  i	  rad	  på	  
deras	  hemsida.	  Inga	  frivilliga	  anmälde	  sig.	  	  	  

Det	  behövs	  16	  eldvakter,	  2-‐4	  personer	  att	  stänga	  av	  området,	  	  samt	  samma	  personer	  för	  att	  stänga	  av	  runt	  
brasan	  samt	  sätta	  upp	  skyltar	  så	  att	  brasan	  inte	  blir	  för	  stor.	  

Plocka	  ut	  lövsäckar	  ur	  brasan	  

1-‐2	  personer	  att	  rulla	  ut	  brandslang	  samt	  vattna	  skogen	  på	  em.	  för	  att	  minimera	  brandrisken.	  Dagen	  därpå	  
efter	  elden	  är	  släckt	  rulla	  in	  brandslangen.	  8	  personer	  vid	  braständningen	  runt	  brasan	  för	  att	  hjälpa	  
barnen.	  

4	  pers.oner	  för	  att	  sätta	  upp	  tält	  till	  orkestern,	  sätta	  upp	  tält	  till	  korvförsäljningen.	  Dagen	  därpå	  ta	  ned	  
tälten.	  

3	  personer	  till	  korvförsäljningen	  om	  Valborg	  blir	  av,	  engagera	  skolan	  till	  detta?	  

4.	  	  

Enkät	  om	  gemansam	  anlita	  en	  målare	  för	  att	  måla	  fönster,	  eller	  annat.	  

5.	  Önskemål	  om	  att	  inga	  gräsklippare	  eller	  andra	  högljudda	  verktyg	  används	  på	  lördagar	  efter	  kl	  17	  samt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
hela	  söndagen.	  

-‐	  Komunen	  kontaktas	  ang	  ordningsstadgan	  för	  Österåker-‐	  Ulrike	  

6.	  Finns	  det	  någon	  som	  kan	  skänka	  plantor	  till	  blommor	  i	  lådorna?	  

7.Förslag	  att	  indela	  området	  i	  3	  kvarter	  som	  vart	  3:e	  år	  tar	  hand	  om	  valborg.	  	  Det	  har	  tidigare	  föreslagits	  
men	  ej	  funnit	  gehör,	  vi	  gör	  ett	  nytt	  försök.	  

8.	  Borrplan	  kommer	  att	  upprätta	  av	  Magnus	  Olsson	  och	  Ulrike	  Kelter.	  

9.	  Gotte	  kontrollerar	  med	  brandförsvaret	  ang.	  frihållande	  av	  brandgatorna.	  

10.	  Valberedningen	  kontakteras,	  Wivvi-‐Anne	  Heimdal	  som	  är	  sammankallande.	  Förfrågan	  har	  ställts	  till	  
Birgitta	  Leijonhuvfud,	  Nils-‐Olof	  Gottschalk	  ,	  Mikael	  Norlén,	  Erik	  Jansson,	  Arne	  Övergaard	  och	  Ulrike	  Kelter	  	  
om	  de	  ställer	  upp	  till	  omval	  liksom	  Wivvi-‐Anne	  Heimdal.	  Ulla	  Tigersköld,	  Maria	  Smedberg,	  Siv	  Öberg,	  
Malin	  och	  Johan	  Colling	  har	  1	  år	  kvar	  innan	  ny/omval.	  

10.	  Mötet	  avslutas	  

Vid	  protokollet	  



Ulrike	  Kelter	  


