
Protokoll fört vid styrelsemöte 2015-05-21. 
 

Möte nr.3 

 

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

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

b. Städgrupperna arbetar fram ett aktuellt städschema, Skirögårdens bokningar 

kommer att läggas ut på hemsidan för info. till städgrupperna. Två fasta datum 

(april och oktober) för storstädning kommer att läggas i kalendariet. Uppmaning 

till fler personer i städgruppen, Helen Gustavsson skriver en blänkare som kommer 

i nästa Skirönyckeln. 

c. SSBF kommer att söka medlemskap i Jönköpings Läns Hembygdsförbund. Britt-

Marie Fucik kommer överens med Karl-Eric Eiderbrandt om medlemskapet skall 

gälla fr. o .m. sommaren eller årsskiftet 2016. 

d. En första hjälpen uppsättning sätts upp av Helen Gustavsson när Fred eller Gunilla 

Nordberg har transporterat den till Skirögården. 

e. 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. 

f. Gungor och klätterställningar är kontrollerade, har fått godkänt. 

g. Åsikter, synpunkter eller idéer vad det gäller aktiviteter eller annan verksamhet 

lämnas som tidigare till någon i styrelsen. 

h. Kontakten vid kaffebryggaren kommer att åtgärdas. Brev har skrivits till E:on 

angående vår elförsörjning, vi väntar på svar. 

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

j. Fönsterputsare tillfrågas 

k. Till nästa års Valborg skall det stå i Skirönyckelns annons att det är 

korvförsäljning, ev. köps det in en bärbar högtalaranläggning, en viss 

ordningsföljd är önskvärd till nästa år. Den ”gamla” brasan ser Åke och Jan Ek till 

att frakta bort.  

l. Ett skötbord är inköpt, skall transporteras av Fred eller Gunilla Nordberg till 

Skirögården. Jan Ek kontaktar den som skall sätta upp det. 

 

§5.  Byggnation och ekonomi. 

 

      Ekonomin är god. 

 

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. Manualen till medie-utrustningen och extra batteri till mikrofonen finns vid 

anläggningen. 

b. Gunilla Nordberg kommer att representera SSBF i valberedningen för ”Smålands 

trädgård” 

c. Ett plakat gällande båtar i – och ur sjön, vid bryggan, kommer att sättas upp i 

augusti. 

d. Vandringsleden har fått en översyn av Vetlanda kommun och en del ändringar har 

gjorts. 

e. En hydrostat till gräsklipparen köps in för att ersätta den gamla. 

f. ”Runt bordet-gruppen” arbetar vidare, en anmälningsblankett kommer att följa 

med nästa Skirönyckel. Bjarne Axelsson e-postar den till Gunilla Nyberg. 

g. Följande arrangemang skall vara i kommande Skirönyckels kalendarie. 

6 juni - städ av badplatsen kl: 15:00 

11 juli – fisketävling kl. 15:00 OBS! Skriv ut att det finns grill och kol för de som 

vill grilla vid bryggan. 

12 juli – sommarmusik kl. ? 

8 augusti – Runt borden i Skirö. 

h. Helen Gustavsson sätter ut trottoarprataren till städningen av badplatsen. Lotta 

Fors sätter upp lappar om detta på förskolan. 

 

i.  Vi tackade paret Nordberg för kaffet och ordförande avslutade styrelsemötet. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Helen Gustavsson 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

Fred Nordberg   Lotta Fors 

 

 
 


