Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-09-18.
Möte nr.6
Närvarande: Fred Nordberg, Lotta Fors, Britt-Marie Fucik, Jan Ek, Gunilla Nordberg, Bjarne
Axelsson och Helen Gustavsson
§1. Mötet öppnas av ordföranden.
§2. Godkännande av dagordningen.
§3. Till justerare valdes Lotta Fors.
§4. Uppföljning av föregående protokoll.
a. Delar av matlaget är på besök, Monica Svensson, Tomas Svensson och Stefan
Martinsson. Matlaget pratar med övriga i sin grupp och kommer tillbaka med ett
besked angående matlagning och meny vid SSBF:s 30 års jubileum den 8 november.
Inbjudan görs tillsammans och distribueras gemensamt med SSBF.
b. Organisation av kommande Skirödag förbereds och presenteras på jubileet. En
arbetsgrupp bestående av Britt-Marie Fucik, Helen Gustavsson, Monica Svensson och
Maria Haraldsson kommer att arbeta med grovplanering. Britt-Marie och Helen är
sammankallande.
c. Bjarne Axelsson fortsätter sitt arbete med manualen till media-utrustningen.
d. Åke Ek ber Ingemar Ekström att spika upp rauter-kabeln som hänger löst på baksidan
av Skirögården.
e. Fred Nordberg kontaktar med Olov Karlander för att få till stånd ett möte tillsammans
med repr. för de aktuella bygdeföreningarnas styrelser.
f. Biljardbordet kommer att stadgas upp av Åke Ek.
g. 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.
h. Borden i Skirögården tål inte den behandling som sker när man drar dem, de måste
lyftas. Fred Norberg testar att sätta dit vagnsbult.
i. Permanent grillplats på baksidan av Skirögården. Åke och Janne Ek arbetar vidare
med idén.
j. Julkaffe för SSBF:s medlemmar.
k. 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, arbetet
fortsätter. Lamporna över biljardbordet kommer att ses över då kopplingen inte är
riktigt gjord.

§6. Övriga frågor.

a. Pålysningen om Adventsgranens tändning den 30 november fattades i Skirönyckelns
kalendarium. Gunilla Nordberg ombesörjer att det kommer på SSBF:s hemsida.
b. Toaletten vid städförrådet saknar toahållare och handdukshållare. Lotta Fors
undersöker vidare.
§7. Nästa styrelsemöte den 16 oktober, Åke Ek har fikat.
§8. Styrelsemötet avslutas.
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