Protokoll fört vid styrelsesammanträde tisdagen den 18 mars 2019 kl 1830.

Närvarande: ordf Caj Lindblom, Rolf Tallberg, Ingemar Olsson, Tommy Nilsson, Sven Malmborg, Erik Hopkins och Mårten Myrkrans.

P 1. Ordf hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

P 2. Att justera dagens protokoll utsågs Rolf och Tommy.

P 3. Onsdagen 17 april sker en utbildning om föreningars ekonomi i Lund. Det är Det är sparbanken som informerar. Tiden är kl 1630- 1900. Ordf och Rolf avser att deltaga.

P4. Harlösadagen.
a. Artist till Harlösadagen. Caj informerade om olika artister som var aktuella. Styrelsen beslutade att ge Caj i uppdrag att boka "Top Cats". Kostnaden inkl moms blir 50000kr. Eslövs kommun har bidragit med 28000kr som stöd till artisterna.
Hjularöds gods sponsrar med 3 st vildsvin till grillningen. Till grillningen serveras potatissallad.
Styrelsen gav Caj i uppdrag att beställa och trycka affischer.
Styrelsen gav Caj i uppdrag att beställa "bajamajor".
Ett tält kommer att införskaffas till vildsvinsserveringen alternativt hyra.
Färs och Frosta sparbank har bidragit med 25000 till Harlösadagen.
Harlösa byalag har i dag 123613:22 på sitt konto.
Det behövs personal till serveringen av vildsvin, anmälan till Caj om man känner sig manad. Beslutades att en portion inkl dricka är 100kr.
Tält reses tisdagen den 5 juni kl 1600-1700. Alla hjälper till.
Övrig planering pågår enligt schema.
Efter Harlösadagen den 10 juni kl 1900 sker ett arrangemangsmöte hos Sven nere på Bränneriet.
Sökes en lokal artist som uppträder på scenen mellan kl 1210-1230.

P 4. After work. Fredag den 5 april sker "after work" på bränneriet kl 1900.
 
P5. Valborg.
Byalaget ordnar vagn mm. Carolin ordnar ljud. Talare saknas i dag.

P6. Utebio i aug.
Tiden blir lördagen den 17 aug kl 2000-2300. Filmen som bestämdes är Bohemian Rhapsody.

P7. Eslövs byaråd.
Eslövs byaråd sammanträder torsdagen den 21 mars kl 1800. Caj och Erik deltar.

P8. Nästa sammanträd.
Nästa sammanträde bestämdes till tisdagen den 16 april kl 1830.

P8. Ordf tackade för visat intresse samt förklarade sammanträdet för avslutat.



Justeras, Rolf Tallberg                                       Tommy Nilsson


Vid protokollet Mårten Myrkrans



