Midsommarmöte
Datum: 2015-10-29 kl 19:00
Plats: Ringamåla klubbstuga
Närvarande: Mats Edvardsson RIK, Nils-Erik Svensson Ringamåla Fiber för. Arvid Edvardsson
Ringamåla bygdegårds förening, Anton Berggren Ringamåla Bygdekommitté, Tore Bengtsson
Öjasjöns FVOF, Bengt-Åke Karlsson Ihre BTK, Per-Ove Olsson Ringamåla Hembygdsförening och
Marie Edvardsson RIK (kom ca 19:30) ej närvarande, Ringamåla Röda korskrets
1. Mats gick igenom den ekonomiska redovisningen för midsommarfesterna 2013 och 2015
och det blev en vinst 2013 på 10345 kr och 2015 blev det en vinst på 11927 kr vilket betyder
att det är en behållning på 22272 kr för bägge åren som de arrangerande föreningarna har.
Därefter diskuterades det vad vi ska göra med pengarna, ska de delas ut till föreningarna
eller sparas.
Tore B tyckte att ska vi fortsätta med midsommarfesten så behövs en kassa på minst 20 000
kr och att ev. om någon förening behöver ett ekonomiskt tillskott betala ut ett bidrag till den
eller dessa. Arvid E föreslog att ge Ringamåla Bygdekommitté ett bidrag som hjälp till
Ringamåladagen och Ringamålaboken. Ett förslag på att anordna en fest för de som hjälpte
till med midsommarfesten kom också upp.
2. Vi beslöt att fortsätta med midsommarfesten nästa år och vi bildar en arbetsgrupp som
jobbar med den. Alla föreningar som vill delta ska bidra med minst en representant till
gruppen. Mats kallar till ett möte i månadsskiftet Februari/Mars, gruppen ska också planera
en fest för de som har hjälpt till.
3. Vi beslöt att dela ut 1000 kr till bygdekommitté och avsätta 1000 kr till en fest för de som
hjälpte till. Övriga pengar från vinsten sätts in på ett särskilt midsommarkonto, öronmärkt
för midsommarfest, Mats och Marie fixar detta.
4. Vi beslöt att vid utdelning av vinst så ska det delas lika mellan alla föreningar, för
närvarande 8st (9 om Ringamåla skytte vill vara med igen)
5. Mats och Nils-Erik skriver ihop en redovisning som sedan visas på Bygdekommittèns
hemsida.
Mats Edvardsson

