Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-04-10.
Möte nr.2
Närvarande: Fred Norberg, Bjarne Axelsson, Jan Ek, Åke Ek, Britt-Marie Fucik och Helen
Gustavsson.
Frånvarande: Lotta Fors, Hasse Bredenberg och Therese Sahlström och Gunilla Nordberg
§1. Mötet öppnas av ordföranden.
§2. Godkännande av dagordningen.
§3. Till justerare valdes Åke Ek
§4. Uppföljning av föregående protokoll.
a. Manual för media-utrustningen kommer förhoppningsvis efter påsk.
b. Byte av lås till städrum och rum där medieutrustningen förvaras beställs att installeras
genom Fred Nordberg
c. Beslut om ett hyreskontrakt mellan SSBF och Smålands Trädgård Bouleklubb, Fred
Nordberg skriver och lämnar till vederbörande.
d. Gunilla Nordberg kontaktar Stewe Jonsson angående reklam för Skirögården i Skirö
AIK:s årliga utskick.
e. Inför Skirö AIK:s 70-års jubileum den 10 maj mellan kl. 10:00 och 13:00 kommer
SSBF att servera våfflor, anordna ett lotteri och ev. en fiskdamm för barn. Helen
Gustavsson, Britt-Marie Fucik och Lotta Fors är sammankallande.
Gunilla Nordberg ombedes att trycka upp reklamlappar ang. hyra av Skirögården för
att finnas på plats för nya besökare.
f. Priser på en ny trottoarpratare undersöks av Gunilla Nordberg.
g. Gunilla och Fred Nordberg köper in mer porslin till Skirögården.
h. Restaurering av Skiröskylt planeras till försommaren.
i. Ett lass grus beställs av Janne Ek som också planar ut det mot fotbollsplanen för att
möjliggöra mer parkeringsplats, längdhoppsgropen läggs igen i samband med detta.
§5. Byggnation/ekonom.
Brandsyn har genomförts utan anmärkning, nästa gång blir om 3 år.
§6. Övriga frågor.
Översynen av vandringsleden är skickad av Helen Gustavsson till Vetlanda kommun.
Valborgsmässofirandet kommer att ske som brukligt klockan 21:00 vid bryggan. Familjen
Ek ombesörjer arrangemanget med bålflotten och fyrverkeriet. Helen Gustavsson ansvarar
att trottoarprataren kommer på plats.
Lotta Fors ombedes att fråga Cissi Fredriksson om hon vill ansvara för korvförsäljningen.
Förfrågan har kommit om det är möjligt att göra något åt belysningen i ”gamla skolans”
matsal då den är irriterande ”fladdrig”. Försök har gjorts men det kräver i så fall en större
insats med bl.a. nya ledningar. Vi har det i åtanke men får skjuta det på framtiden.
§7. Nästa styrelsemöte är torsdag den 22 maj kl. 19:00 Janne står för fikat.

§8. Mötet avslutas av ordförande.
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