
Noteringar från ”Planeringsmöte inför Midsommar 2018”.  

Ringamåla Bygdekommitté. 

Tid: 2018-02-04, Kl. 18:00 

Plats: Idrottsplatsen, Ringamåla. 

Deltagare: Anton Berggren, Arvid Edvardsson, B-Å Karlsson, Marie Algotsson, Dominique Bengtsson, 
Tore Bengtsson, Ingrid Svensson, Marie Edvardsson, Mats Edvardsson. 

 

1. Marie presenterade resultatet från Midsommaren 2017. Resultatet blev 12 198 kr. 
Utgående saldo 2017 för Midsommarfirandet är nu 37 812 kr. 

2. Entré-avgiften för 2018 diskuterades. Mötet enades om att denna avgift bör åtminstone 
täcka musikunderhållningen. Mötet enades, efter votering, om att höja avgiften till 40 kr. 
Detta ansågs dessutom passande då vi firar 40-års jubileum och kan annonsera med ”40 år 
och 40 kronor”! Det betonades att vi vid annonseringen skall vara tydliga med det samt att 
det skall framgå att det är en ”Entré-avgift”- inte en parkeringsavgift! 

3. Korvserveringen. Det diskuterades om att byta ut Bullens kokta korv mot vedgrillad korv. 
Man kan då betala i kiosken och får ett eller flera korvbröd med sig som man går till grillen 
för att fylla på. Tore erbjöd sig att sköta grillen, med förstärkning från kiosken, om Marie 
Algotsson & Co sköter Ål-lotteriet. 

4. Kaffeservering: Ingrid, Dominique och Ewa Forsberg sköter detta. Nytt koncept för 2018 är 
att ”3 Kakor” ersätts med en bakelse. Frallor/mackor skall serveras som alternativ till bakelse. 
Glutenfria och sockerfria alternativ skall finnas. ”Gratis påtår” skall ersättas med ”påtår x kr”.  

5. Musikunderhållning. Mats försöker boka samma musiker som i fjol. Anton skall forska, via 
Marianne Westerberg, om det finns möjlighet att på något sätt engagera Sven Melander. 

6. Tipspromenad: Anton vill att vi inkommer med bidrag till ”svår-Googlade-frågor” till 
Tipspromenaden. 

7. Mediakontakter och annonsering. Anton och Marianne W. kontaktar media samt 
undersöker olika alternativ för annonsering. 

8. Personal och hjälpredor: Det diskuterades hur vi kan rekrytera mer personer till att hjälpa till 
med både förberedelser och genomförandet själva Midsommardagen. Vi skall söka upp 
nyinflyttade och berätta om föreningar och Midsommarfirandet och erbjuda dem att hjälpa 
till. På hemsidan skall vi annonsera om hjälp. Vi skall använda sociala medier (Facebook, 
Instagram, …) för att nå ut till den yngre generationen om detta. Det bör framgå att dessa 
insatser är ”ideellt arbete”, INTE avlönat, för undvikande av missförstånd. 

9. Förnyelse. Nya aktiviteter?: Det diskuterades om vi kan införa nya eller nygamla  
”attraktioner” såsom: Stövelkast, Dragkamp, Hästskokastning, Säcklöpning, Kärringkånk, 
”Barn-Tävlar-Mot-Vuxna” etc. 
 

Nästa möte ang. Midsommaren 2018.:  

Söndagen 2018-03-18, kl. 18:00. Idrottsplatsen i Ringamåla. 

 

Bygdekommittén har: 

Förberedande Möte: 2018-02-19, kl. 18:30, i Bygdegården. 

Årsmöte 2018-03-05, kl. 18:30, i Bygdegården. 

Noteringarna är tagna av Dominique och Tore samt granskade av Anton. 


