
Protokoll fört vid styrelsemöte 2015-04-26. 
 

Möte nr.2 

 

Närvarande: Britt-Marie Fucik, Bjarne Axelsson, Åke Ek, Lotta Fors, Jan Ek, Gunilla 

Nordberg, Hasse Bredenberg och Fred Nordberg. 

 
§1. Mötet öppnas av ordföranden. 

§2.  Godkännande av dagordningen. 

§3. Till justerare valdes Åke Ek . 

§4. Uppföljning av föregående protokoll. 

a. När föreningen ”Smålands Trädgård” har bildats kommer den att bestå av en 

styrelse som har en representant från de olika bygdeföreningarna, SSBF 

representeras av Fred Nordberg. Om sakkunnig behövs kommer den att bjudas in 

till styrelsemötet, alla är välkomna vid årsmöte (som i alla föreningar). 

b. Permanent grillplats vid Skirögården, styrelsen arbetar vidare med idén.   

c. Städgrupperna arbetar fram ett aktuellt städschema, Skirögårdens bokningar 

kommer att läggas ut på hemsidan för info. till städgrupperna, de kommer även att 

se över kök och toaletter. 

d. Bjarne Axelsson ansvarar för inköp av kortare bultar att användas vid lagning av 

trasiga stolar. 

e. Åke Ek och Gunilla Nordberg lyfter frågan om eventuella gemensamma 

arrangemang med kyrkan på kyrkans nästa sammanträde. 

f. Beslut skall fattas om SSBF skall bli medlem i Jönköpings Läns 

Hembygdsförbund, önskan framställdes av en sockenmedlem på årsmötet. Gunilla 

Nordberg redogör för aktuell information. Alla i styrelsen informerar sig om vad 

ett medlemskap skulle innebära. Gunilla mailar länken för information till 

styrelsens medlemmar.  

g. En första hjälpen uppsättning köps in till Skirögården, Gunilla Nordberg gör detta. 

h. 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. 

i. Gungor och klätterställningar bör få sin årliga kontroll Åke Ek gör detta. 

j. Britt-Marie Fucik har kontaktat Lars Brihall angående SSBF:s medverkan vid årets 

kosläpp. De tackar för visat intresse men har redan arrangerat det. 

 

 

 

§5.  Byggnation och ekonomi. 

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. 

 

§6. Övriga frågor. 

a. Hur formar vi ett forum där synpunkter kan framföras anonymt men specifika 

frågor som kräver direkt svar däremot inte är anonyma? 



b. Kontakten vid kaffebryggaren skall åtgärdas. Brev har skrivits till E:on 

angående vår elförsörjning, vi väntar på svar. 

c. Hasse Bredenberg åtgärdar tapeten som har släppt i biljardrummet. 

d. OVK kontroll är gjord och godkänd. 

e. Fönsterputsare tillfrågas. 

f. Arrangemang kring valborg är under kontroll. Åke Ek står för grillningen. 

g. Ett skötbord skall köpas in. 

 

§7 Vi tackade Bjarne Axelsson för kaffet och ordförande avslutade styrelsemötet. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Helen Gustavsson 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

Fred Nordberg   Åke Ek 

 

 


