Protokoll fört vid styrelsemöte 2015-03-26.
Möte nr.1
Närvarande: Britt-Marie Fucik, Lotta Fors, Hasse Bredenberg, Jan Ek, Åke Ek, Fred
Nordberg, Gunilla Nordberg och Helen Gustavsson.
§1. Mötet öppnas av ordföranden.
§2. Godkännande av dagordningen.
§3. Till justerare valdes Lotta Fors.
§4. Uppföljning av föregående protokoll.
a. Bjarne Axelsson avslutar sitt arbete med manualen till media-utrustningen
kommande månad.
b. Fred Nordberg framställer frågan till blivande ”Smålands Trädgård” om mötena är
öppna för alla eller endast för den representant som varje bygdeförenings styrelse
har utsett.
c. Biljardbordet kommer att stadgas upp av Jan och Åke Ek lagom till påskhelgen.
d. Permanent grillplats vid Skirögården, styrelsen arbetar vidare med idén.
e. Lotta Fors sammankallar de som ingår i de olika städgrupperna för att arbeta fram
ett aktuellt städschema, ett system för information från Gunilla Nordberg till
städgrupperna om Skirögårdens bokningar, städinformation, städrutiner osv.
f. Bjarne Axelsson ansvarar för inköp av kortare bultar att användas vid lagning av
trasiga stolar, Fred Nordberg kontaktar honom.
g. Åke Ek och Gunilla Nordberg lyfter frågan om eventuella gemensamma
arrangemang med kyrkan på kyrkans nästa sammanträde.
h. Arrangemanget ”runt borden i Skirö” kommer att ske lördagen den 8 augusti.
Britt-Marie Fucik, Hasse Bredenberg, Bjarne Axelsson och Helen Gustavsson
bildar en arbetsgrupp med Hasse Bredenberg som sammankallande.
§5. Byggnation och ekonomi.
a. Beslutet från 2012-05-24 om att byta den trasiga toaletten på bottenvåningen
kommer nu att ske genom att toalettstolen i kyrkvaktmästarnas lokal flyttas upp en
våning. Fred Nordberg kontaktar rörfirma för detta.
b. Ekonomin är stadigvarande god.

§6. Övriga frågor.
a. Ansökan till polisen om tillstånd inför Valborgsfirande söks av Helen Gustavsson.
b. Inför verksamhetsåret 2015 planeras de vanliga återkommande aktiviteterna som
nämns i föregående års verksamhetsberättelse. Ett tillägg till dessa är fyra
pubkvällar som Jan Ek, Hasse Bredenberg och Åke Ek bildar en arbetsgrupp för.
c. Önskan som framställdes på årsmötet angående en ombearbetning av
turistbroschyren ”Smålands trädgård” läggs vilande och Vetlanda turistbyrås
broschyrer kommer att användas.
d. Skötseln av området kring gamla kyrkoruinen kommer i år att göras av
representanter för Alseda församling och SSBF. Upprop om ev. gemensam insats
av bygdemedlemmar kommer att annonseras i Skirönyckeln.

e. Önskan om att SSBF blir medlem i Jönköpings Läns Hembygdsförbund, som
framställdes av en sockenmedlem på årsmötet, vilar till nästa styrelsemöte
eftersom underlaget för beslut ej var framtaget. Gunilla Nordberg fortsätter därför
sitt arbete att ta fram aktuell information.
f. Karin Tidblom som ansvara för inköpen till städförrådet kommer också att köpa in
diskmedel.
En ny hylla köps in till städförrådet, stora förpackningar av papper m.m. flyttas in i
förrådet vid köket, kläderna som finns där skänks till Erikshjälpen. Inköp av hylla
och transport av kläder görs av Helen Gustavsson. En stegpall till köket köps
också in.
g. Inköp av material till spång på vandringsleden beviljades av styrelsen.
h. En första hjälpen uppsättning köps in till Skirögården, Gunilla Nordberg gör detta.
i. Förfrågan om hjärtstartare till Skirögården diskuterades och beslut fattades att vi
inte såg det praktiskt möjligt att genomföra.
j. Placering av material till trottoarprataren finns i ett av skåpen i styrelserummet.
k. Lampor och slinga till adventsgranen finns i förrådet i källaren (gamla
duschrummet).
l. Hasse Bredenberg kontaktar Ann Haraldsson och Inga Svensson om ett
arrangemang kring rabatten vid byns brygga. Förslag är plantering av en sorts
pion. Hasse Bredenberg undersöker priser och inköp.
m. Britt-Marie Fucik kontaktar Lars Brihall om SSBF:s medverkan vid årets kosläpp.
n. Gungor och klätterställningar bör få sin årliga kontroll.
o. Mötesdatum för innevarande arbetsår är 23 april, 21 maj, 25 juni, 20 augusti, 24
september, 22 oktober och 19 november.
§7. Vi tackade Jan Ek för kaffet och ordförande avslutade styrelsemötet.
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