
RydKampen 
 
 

 
RydKampen Telefon: Ordf. 0705481412 
Lindvägen1 E-post: info@rydkampen.se 
362 56 RYD  Hemsida: www.rydkampen.se  

Närvarande: 
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Styrelsemöte 2022-09-20 på Gillet 
 

 

§ 1 Mötet öppnas 

Mötet öppnades 

§ 2 Sekreterare 

Till sekreterare valdes Dan 

§ 3 Justeringsman 

Till justeringsman valdes Emma 

§ 4 ”Viltfesten” 22/9 

Häfte med alkohollagens regler lämnades till berörd personal. 

Menyn gicks igenom och inköpslistor upprättades och fördelades. 

Tidsplan upprättades. Förberedelser görs på torsdag kväll med start 18:00. 

Fredag från 15:00 förbereds tillagning av menyn. Lördag efter lunch tillagas menyn och allt 

görs klart inför gästernas ankomst kl. 19. 

§ 5 Avslut av ekonomisk förening 

Dan och Kennerth tar reda på hur vi ska gå till väga och påbörjar arbetet. 

§ 6 Markis till Gillet 

En begagnad markis (av större modell) beslöts inköpas för att kunna används då vädret 

tillåter servering utanför balkongdörren. 6500 kr avsattes. 

§ 7 Kalender 2023 

Dan kontaktar Ingrid Hultberg om foton till kommande kalender. Ny kalender beställs snarast 

hos PeMi. 

§ 8 Scensommar 2022 

Arrangemanget var mycket uppskattat och vi hade många besökare. Vår försäljning av kaffe, 

korv m.m. inbringade 1300 kr. RydKampen önskar fortsätta med samarbetet även år 2023. 

§ 9 Höstmarknaden 2022 

Marknaden blev mycket lyckad och allt avlöpte enligt planeringen. Enda plumpen var att ett 

15-tal knallar som anmält sig inte kom. Fyra oanmälda knallar dök upp på morgonen.  

Kommunen var nöjda med avstädningen av marknadsytorna. Redovisning av det ekonomiska 

utfallet sker vid näst möte. 
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§ 10 Flytt av marknadsdag 

En flytt av marknadsdag från fredag till lördag beslöts genomföras. Dan undersöker möjliga 

datum samt annonserar i de olika marknadskalendrarna. 

§ 11 Mötet avslutades 
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Sekreterare Ordförande Justeras 

 

 

____________________ ____________________ ____________________ 

Dan Fjällström Christer Johnsson Emma Nordstedt 


