Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-05-22.
Möte nr.3
Närvarande: Fred Nordberg, Lotta Fors, Åke Ek, Britt-Marie Fucik, Jan Ek, Bjarne Axelsson,
Gunilla Nordberg och Helen Gustavsson.
§1. Mötet öppnas av ordföranden.
§2. Godkännande av dagordningen.
§3. Till justerare valdes Lotta Fors.
§4. Uppföljning av föregående protokoll.
a. Bjarne Axelsson börjar skriva en manual för media-utrustningen.
b. Lås till städrum och rum där medieutrustningen förvaras har bytts 2014-05-22. De nya
nycklarna har kvitterats ut av berörda. Den ”gamla” nyckeln går till köksdörrar,
kapphall och styrelserum. Fler nycklar kommer att beställas om det finns behov.
c. Hyreskontrakt mellan SSBF och Smålands Trädgård Bouleklubb kommer att
förhandlas vid nästa styrelsemöte då ansvariga tecknare från Bouleklubben är
inbjudna. Fred Nordberg bjuder in dem till torsdagen den 26 juni kl.19.00.
d. Gunilla Nordberg kontaktar Stewe Jonsson angående reklam för Skirögården i Skirö
AIK:s årliga utskick.
e. Valborgsfirandet hade fler besökare än förra året. Styrelsen beslutade att den gamla
starttiden kl. 21.00 skall återinföras, vi skall också arrangera korvförsäljning år 2015.
f. SSBF:s medverkan med våffelförsäljning, lotteri och fiskdam vid Skirö AIK:s 70-års
jubileum inbringade 2 771 kronor, tack för gåvorna till lotteriet kommer i nästa
Skirönyckel. Frågan om informationslappar ang. uthyrning, på plats i Skirögården,
bordlades.
g. Gunilla och Fred Nordberg köper in mer porslin till Skirögården.
h. Restaurering av Skiröskylt på vägen till Nye kommer att ombesörjas av Bjarne
Axelsson.
§5. Byggnation och ekonomi.
a. Ekonomin är i dags läget god.
b. Timer skall installeras på ventilationsanläggningen så att de som hyr har möjlighet att
bestämma om de vill använda den eller inte. Fred Nordberg kontaktar installatör
snarast.
§6. Övriga frågor.
a. Vart försvann förfrågan om grillning vid Byestads kosläpp? Vid förfrågan till
någon av styrelsens medlemmar skall den tillfrågade ombesörja att resterande
medlemmar får given information för att behandla frågan. Detta kan möjligen
göras genom ett utskick på groupwise, eller det sätt som den tillfrågade finner bäst.
b. SSBF:s 30-års jubileum kommer att uppmärksammas med en festlighet i slutet av
oktober. Då planeras även en information om tankar kring en Skirödag som
återkommer årligen i maj.

c. Gunilla Nordberg skriver en blänkare, i Skirönyckeln, att SSBF:s protokoll finns
att läsa på hemsidan.
d. Städning av badplatsen sker som brukligt den 6 juni kl. 15:00. Helen Gustavsson
sätter ut trottoarprataren.
e. Glödlampor bör finnas i städförrådet, Lotta Fors ber den som är ansvarig att köpa
in dessa.
f. Åke Ek kommer att köpa ersättningsdelar till vår gräsklippare.
g. Helen Gustavsson kontaktar Svevia för en P-skylt till parkeringen på ”gamla”
fotbollsplanen.
h. Vi skall be Ingemar Ekström att spika upp rauter-kabeln som hänger löst på
baksidan av Skirögården.
i. Hämtning av grovsopor skall anmälas minst 2 dagar före aktuellt datum, till
aktuellt sopbolag, Gunilla Nordberg ändrar i Skirönyckeln.
j. Tankar om en permanent grillplats på baksidan av Skirögården framfördes av
familjen Ek.
k. Önskan om ett inköp av en större grill, till olika arrangemang, framlades.
l. En tanke om julkaffe för Skiröboende, söndag före julafton, lades fram av Helen
Gustavsson. Uppföljning kommer.
§7. Nästa styrelsemöte blir torsdagen den 26 juni kl. 19:00, Gunilla står för fikat.
§8. Mötet avslutades av ordförande.
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