
Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-06-26. 

Möte nr.4 

Närvarande: Fred Nordberg, Lotta Fors, Åke Ek, Britt-Marie Fucik, Jan Ek, Bjarne Axelsson, Gunilla 

Nordberg, Hasse Bredenberg, Therese Sahlström och Helen Gustavsson. 

§1. Mötet öppnas av ordföranden. 

§2. Godkännande av dagordningen. 

§3. Till justerare valdes Åke Ek. 

§4. Uppföljning av föregående protokoll. 

a. Fem representanter från styrelsen för Smålands Trädgårds Bouleklubb är på besök för 

att diskutera nytt hyreskontrakt. Ett nytt avtal är överenskommet och skall 

undertecknas av respektive ordförande.                                                                 

Gunilla Nordberg skickar hyresfaktura, till klubben, fram till dags dato. 

b. Bjarne Axelsson fortsätter sitt arbete med manualen till media-utrustningen. 

c. Gunilla Nordberg kontaktar Skirö AIK angående reklam för Skirögården i Skirö AIK:s 

årliga utskick. 

d. Bjarne Axelsson är igång med restaureringen av Skiröskylt. 

e. Datum för SSBF:s 30-års jubileum fastställs till den 8 november. Information om 

tankar kring en Skirödag i maj 2015 kommer att presenteras i samband med detta. 

f. Helen Gustavsson kontaktar Svevia för en P-skylt till parkeringen på ”gamla” 

fotbollsplanen. 

g. Åke Ek ber Ingemar Ekström att spika upp rauter-kabeln som hänger löst på baksidan 

av Skirögården. 

h. Permanent grillplats på baksidan av Skirögården. Åke och Janne Ek arbetar vidare 

med idén.   

i. Åke Ek köper in en större grill, till olika arrangemang. 

j. Julkaffe för SSBF:s medlemmar. 

 
§5. Byggnation och ekonomi.  

a. Ekonomin är god.  

b. Intäkten för serveringen vid Skirö AIK s jubileum blev 1 827: - (en rättelse från 

tidigare protokoll). 

 
§6.  Övriga frågor. 

a. Annonser för privata näringsidkare i Skirönyckeln är välkomna. De skall beställas 

och betalas, 200 kr per annons, av näringsidkaren själv. 

b. Hasse Bredenberg kommer att klippa gräset vid badplatsen. 

c. Lotta Fors skaffar soppåsar. 

d. Vid metartävlingen nästa år kommer SSBF att arrangera grillning, detta kommer 

att annonseras i förväg.  

e. Helen Gustavsson skriver en lättfattlig manual till varmluftsugnen och 

kaffebryggaren. 

f. Britt-Marie Fucik, Åke och Siv Ek står för kaffeserveringen vid sommarmusiken 

den 6 juli. Helen Gustavsson och Lotta Fors bakar kaffebrödet. 



 
§7. Nästa styrelsemöte 

Torsdag den 21 augusti kl. 19:00, Helen Gustavsson står för fikat. 

 
§8. Styrelsemötet avslutas. 

 

Vid protokollet 

 

Helen Gustavsson 

 

 

 

Justeras 

 

 

Åke Ek   Fred Nordberg 

 


