Protokoll fört vid styrelsemöte 2015-06-25.
Möte nr 4.
Närvarande: Britt-Marie Fucik, Åke Ek, Lotta Fors, Jan Ek, Fred Nordberg, Gunilla
Nordberg och Helen Gustavsson
§1. Mötet öppnas av ordföranden.
§2. Dagordningen godkändes efter reservation angående felaktigt mötesdatum.
§3. Till justerare valdes Åke Ek jämte ordförande.
§4. Uppföljning av föregående protokoll.

a. Lotta Fors arbetar med ett aktuellt städschema för städgruppen.
Skirögårdens bokningar kommer att läggas ut på hemsidan för info. till
städgrupperna, Ann Stenflo och Gunilla Nordberg arbetar med detta.
Nycklar till städgruppen lämnas över från en ”veckostädare” till nästa veckas
städare.
Förslag lades fram om en ”idélåda” där man kan lägga skriftliga tankar på
förbättringar eller vad som saknas och bör finnas i Skirögården.
Två fasta datum (april och oktober) för storstädning kommer att finnas i
Skirönyckelns kalendarie.
b. SSBF kommer att söka medlemskap i Jönköpings Läns Hembygdsförbund. BrittMarie Fucik har talat med Karl-Eric Eiderbrandt om att medlemskapet skall gälla
från årsskiftet 2016.
Britt-Marie Fucik ombesörjer att en representant för Alsedas hembygdsförening
kommer till SSBF:s styrelsemöte för att informera styrelsen om för och -nackdelar
med ett medlemskap.
c. Hasse Bredenberg kontaktar Ann Haraldsson och Inga Svensson angående ett
arrangemang kring rabatten vid byns brygga. Förslag är plantering av en sorts
pion. Hasse Bredenberg undersöker priser och inköp under sommaren.
d. Fred Nordberg har skrivit till E: on angående vår elförsörjning, vi har fått svar och
kan förvänta oss en långbänk vad det gäller den här frågan.
e. Fönsterputsare är tillfrågad och kommer när han får tid.
f. Den ”gamla” brasan ser Åke och Jan Ek till att frakta bort.
g. Jan Ek kontaktar den som skall sätta upp skötbordet.
h. Permanent grillplats vid Skirögården, styrelsen arbetar vidare med idén.

§5. Byggnation och ekonomi.
Ekonomin är god.
Fred Nordberg har tillsammans med auktoriserat bolag gjort årets brandsyn. Alla
brandsläckare är utbytta.
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. Åke Ek forskar efter nyckel

till vaktmästarnas lokal så att Fred Nordberg kan öppna för rörfirman. Samma
rörfirma åtgärdar kontakten till kaffebryggaren.
§6. Övriga frågor.
a. För att underlätta skötseln av gräsytorna vid bryggan, kommer ett plakat gällande
båtar sjösättning av båt, senast 15 maj och upptagning, tidigast 15 oktober sjön, att
skrivas av Helen Gustavsson och sättas upp snarast.
b. En hydrostat till gräsklipparen köptes inte in då ett oljebyte visade sig fungera bra.
c. Det blev fel datum i Skirönyckeln till sommarmusiken. Helen Gustavsson sätter ut
”prataren” med rätt datum (5 juli). Sommarmusiken är alltid söndagen den första
helgen i juli.
d. Serveringen vid sommarmusiken är fördelad på medlemmar från SSBF,
Pensionärsföreningen och kyrkan.
e. När ordinarie styrelsemedlem inte kan närvara vid styrelsens nästkommande möte
skall styrelsemedlemmen, i god tid kontakta någon av suppleanterna, helst via sms,
för att bli ersatt.
f. Gunilla Nordberg kontaktar Per-Anders Olausson gällande vinster till
fisketävlingen den 11 juli. Åke Ek ordnar så att grill och kol finns på plats. Helen
Gustavsson skriver och sätter ut ”prataren”.
§7. Vi tackade Helen Gustavsson för kaffet och ordförande avslutade styrelsemötet.
Nästa styrelsemöte är den 20 augusti.
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