Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-10-16.
Möte nr.7
Närvarande: Fred Nordberg, Lotta Fors, Britt-Marie Fucik, Jan Ek, Gunilla Nordberg, Åke
Ek, 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. Organisation inför jubileumsmiddagen. Helen Gustavsson köper dricka till baren. Jan
Ek ansvarar för dess försäljning, Helen Gustavsson skriver en ”barskylt” med priser.
Britt-Marie Fucik, Lotta Fors och Helen Gustavsson dukar vid lämpligt tillfälle.
Gunilla Nordberg hälsar välkommen och ansvarar för gästernas betalning. Helen
Gustavsson (med flera) sköter diskningen. Vi hjälps åt med avdukningen och Lotta
Fors sköter städningen.
b. Bjarne Axelsson fortsätter sitt arbete med manualen till media-utrustningen.
c. Åke Ek ber Ingemar Ekström att spika upp rauter-kabeln som hänger löst på baksidan
av Skirögården.
d. Ett möte med de aktuella bygdeföreningarnas representant och Olov Karlander
kommer att ske söndagen den 19 oktober.
e. Biljardbordet kommer att stadgas upp av Jan och Åke Ek.
f. Therese Sahlström kommer att söka bidrag från Stena Renewable.
g. Lämpliga vagnsbultar köps in av Fred Nordberg för att finns tillgängliga när fler
bordsben fallerar..
h. Permanent grillplats på baksidan av Skirögården. Åke och Janne Ek arbetar vidare
med idén.
i. Julkaffe för SSBF:s medlemmar sker söndagen den 21 december mellan 15 -17. Helen
Gustavsson skriver en inbjudan som kommer i nästa Skirönyckel.
j. Gunilla Nordberg kontaktar Skirö AIK angående reklam för Skirögården i Skirö AIK:s
årliga utskick. SSBF sätter in en annons angående möjligheten att hyra Skirögården.
k. Toaletten vid städförrådet saknar toahållare och handdukshållare. Lotta Fors
undersöker vidare.
§5. Byggnation och ekonomi.
a. Ekonomin är god.
b. Fred Nordberg kontaktar behörig firma för att installera en strömbrytare eller en timer
till ventilationsanläggningen, då den i dag körs med för mycket ”blås”.

§6. Övriga frågor.
a. Fred Nordberg efterforskar vart biljardkloten har tagit vägen.

b. Gunilla pratar med Patricia om Lucia, som firas av Kvillsfors skola onsdagen den 10
december kl. 18:00, eftersom Skirögården då är uthyrd till Pensionärsföreningen byter
skolbarnen om i källaren.
c. Arkiv Skirö har nu haft sin första träff. Det finns väldigt mycket material att gå
igenom.
d. Bokbussens tider kommer att komma i Skirönyckeln.

§7. Nästa styrelsemöte den 13 november, Janne Ek har fikat.
§8. Styrelsemötet avslutas.
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