
Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-08-21. 

Möte nr.5 

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

Bredenberg och Therese Sahlström. 

§1. Mötet öppnas av ordföranden. 

§2. Godkännande av dagordningen. 

§3. Till justerare valdes Lotta Fors. 

§4. Uppföljning av föregående protokoll. 

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

b. Bjarne Axelsson är igång med restaureringen av Skiröskylt. 

c. Britt-Marie Fucik kontaktar matlaget för en fråga, vid nästa styrelsemöte, om de vill 

medverka med matlagningen till SSBF:s 30-års jubileum. Vi pratar också om 

organisationen av kommande Skirödag. 

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

av Skirögården. 

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

med idén.   

f. Julkaffe för SSBF:s medlemmar. 

g. Sommarmusiken den 6 juli hade stor uppslutning och var uppskattad, vi fortsätter vårt 

samarbete.  

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

årliga utskick. 
 

§5. Byggnation och ekonomi.  

a. Ekonomin är god. 
             b. Lamporna i ”gamla matsalen” skall byggas om, en provlampa är gjord. 

 
§6.  Övriga frågor. 

a. Fred Nordberg kontaktar med Olov Karlander för att få till stånd ett möte 

tillsammans med repr. för de aktuella bygdeföreningarnas styrelser. 

b. Anna Stenflo har lagt ut vår hemsida på Skiro.se, hon har även omarbetat 

hemsidan. 

c. Biljardbordet kommer att stadgas upp av Åke Ek. 

d. Therese Sahlström kontaktar familjer med småbarn för önskemål om en 

verksamhet för de mindre barnen i Skirögården. Hon kommer ev. att söka bidrag 

till detta från Stena Renewable. 

e. Borden i Skirögården tål inte den behandling som sker när man drar dem, de måste 

lyftas. Fred Norberg testar att sätta dit vagnsbult. 
 

 



§7. Nästa styrelsemöte. 

Följande styrelsemöten kommer att ske under hösten 18 september, 16 oktober och 13 november. 

 
§8. Styrelsemötet avslutas. 

 

Vid protokollet 

 

Britt-Marie Fucik / Helen Gustavsson 

 

 

 

Justeras 

 

 

Lotta Fors    Fred Nordberg 

 


