
Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-11-13. 

 
Möte nr. 8 

 

Närvarande: Fred Nordberg, Lotta Fors, Åke Ek, Jan Ek, Hasse Bredenberg och Helen 

Gustavsson. 

 

§1. Mötet öppnas av ordföranden. 

 

§2. Godkännande av dagordningen. 

 

§3. Till justerare valdes Lotta Fors. 

 

§4. Uppföljning av föregående protokoll. 

 

a. Jubileumsmiddagen var mycket uppskattad av alla. Dock krävs en mycket bättre 

planering och organisation av styrelsen vad det gäller efterarbetet.  

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. De aktuella bygdeföreningarnas representanter och Olov Karlander kommer att träffas 

vidare gällande rättigheten till loggan ”Smålands trädgård”. 

e. Biljardbordet kommer att stadgas upp av Jan och Åke Ek. 

f. Bidraget som söktes från Stena Renewable blev inte beviljat. 

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. Gunilla Nordberg sätter in inbjudan till julkaffe den 21 december i nästa nummer av 

Skirönyckeln. 

j. När toapappershållare och handdukshållare är inköpta kontaktas Lotta Fors.  

k. 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. 

 

 

§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. I  kalendariet i nästa Skirönyckeln skall det från SSBF:s sida finnas med: 

21 december – julkaffe 

11 januari – Knutsdans 

22 februari – SSBF:s årsmöte 

b. Golvet i stora salen är ”kladdigt”, hur åtgärdas detta? Lotta Fors sätter upp gällande 

instruktioner i städförrådet vad det gäller medel och dess användning. 



c. Det finns medlemmar i SSBF som inte får Skirönyckeln. Marianne och Ove Harrysson 

bor i Alseda vilket går under postadress Holsby.  

d. ”Wiskey-klubbens” hyra är medlemskap i SSBF eller en engångsavgift, detta följs upp 

av Stefan Haraldsson. 

e. Bultar på bord lossnar och benen är lösa, kortare bultar eller brickor kommer att sättas 

dit. Fred Nordberg köper in dessa. 

f. En serveringsvagn är på väg att kapsejsa, Hasse Bredenberg åtgärdar detta. 

g. Inköp till serveringen: Dessertskedar, små skålar att lägga upp t.ex. sylt/grädde i, stora 

skålar att lägga upp t.ex. sallad i. Helen Gustavsson köper in dessa. 

h. Om det finns styrelsemedlemmar som har gjort sina två år och vill tacka för sig är det 

viktigt att de kontaktar valberedningen. (Det gäller Britt-Marie Fucik, Jan Ek, Gunilla 

Nordberg och Bjarne Axelsson). 

i. Gruppen ”Arkiv Skirö” kommer att iordningställa ett material som handlar om gångna 

tiders Skirö och dess innevånare. 

j. En blänkare om Årsmötet sätts in i kommande Skirönyckel. 

k. En blänkare till de medlemmar som flyttar och ändrar adress sätts in i Skirönyckeln. 

l. Helen Gustavsson söker bidrag från kommunen till Knutsdansen. 

m. Till julkaffet den 21 december samlas alla styrelsemedlemmar, som inte har förhinder, 

för att förbereda klockan 14:00 och alla stannar kvar efter för att iordningställa. Åke 

Ek köper ansvarar för lottförsäljning och dragning, Helen Gustavsson ansvarar för 

glöggserveringen. En detaljerad ansvarsfördelning kommer att skickas ut av Helen 

Gustavsson närmre satt datum. 

n. En ommöblering av diskavdelning behöver göras. Fred Nordberg undersöker hur detta 

görs på bästa sätt. 

 

 

 

§8. Nästa styrelsemöte den 22 januari 2015. Britt-Marie Fucik har med sig fikat. 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Helen Gustavsson 

 

 

 

Justerare 

 

 

 

Fred Nordberg   Lotta Fors 

 

 

 


