Protokoll fört vid styrelsemöte 20140313.
Möte nr.1
Närvarande: Fred Norberg, Gunilla Nordberg, Bjarne Axelsson, Jan Ek, Åke Ek, Britt-Marie
Fucik och Helen Gustavsson.
Frånvarande: Lotta Fors, Hasse Bredenberg och Therese Sahlström.
§1. Mötet öppnas av ordföranden.
§2. Godkännande av dagordningen.
§3. Till justerare valdes Britt-Marie Fucik.
§4. Uppföljning av föregående protokoll.
a. Bjarne Axelsson kommer med hjälp av Rickard Haraldsson att skriva en manual för
media-utrustningen.
b. SSBF får ingen ersättning från försäkringsbolaget då det inte räknas som inbrott utan
som stöld av medieutrustningen i kyrksalen. Ev. byte av lås till städrum och rum där
medieutrustningen förvaras bordlades till nästa styrelsemöte.
c. Ett hyreskontrakt mellan SSBF och Smålands Trädgård Bouleklubb är under
bearbetning.
d. Protokoll från styrelse och årsmöte läggs ut på SSBF:s hemsida.
e. Ett separat inbetalningskort för medlemskap i SSBF har gått ut med Skirönyckeln.
f. Gunilla Nordberg kontaktar Stewe Jonsson angående reklam för Skirögården i Skirö
AIK:s årliga utskick.
g. Ideér och arrangemang inför Skirö AIK:s 70-års jubileum och SSBF:s 30-års jubileum
diskuterades. Britt-Marie Fucik kontaktar Stewe Jonsson för fastställande av datum.
h. Bygdeföreningens senast version av stadgar ligger nu på SSBF:s hemsida.
i. Restaurering av Skiröskylt planeras till försommaren.
j. Ett lass grus skall beställas till våren.
k. Längdhoppsgropen kommer att läggas igen vid tillfälle
§5. Byggnation/ekonom.
a. Den milda vintern och ett bättre elavtal har bidragit positivt till föreningens ekonomi.
§6. Övriga frågor.
a. Helen Gustavsson söker tillstånd hos polisen för valborgsfirande.
b. Fred Nordberg undersöker möjligheten att införskaffa en elmätare.
c. Gunilla Nordberg ser över listan över utlånade nycklar till Skirögården. En A-nyckel
lämnas till Åke Ek.
d. Priser på en ny trottoarpratare undersöks av Gunilla Nordberg.
e. Gunilla och Fred Nordberg köper in mer porslin till Skirögården.
f. Styrelsemötena kommer att ske 10 april, 22 maj, 19 juni, 21 augusti, 18 september, 16
oktober och 20 november.
§7. Nästa styrelsemöte är den 10 april kl.19.00. Britt-Marie Fucik har med kaffe.
§8. Mötet avslutas av ordförande.
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