Protokoll fört vid styrelsemöte 2015-08-20.
Möte nr.5.
Närvarande: Lotta Fors, Åke Ek, Britt-Marie Fucik, Jan Ek, Hasse Bredenberg, Fred
Nordberg och Helen Gustavsson
§1. Mötet öppnas av ordföranden.
§2. Dagordningen godkändes.
§3. Till justerare valdes Lotta Fors jämte ordförande Fred Nordberg.
§4. Uppföljning av föregående protokoll.
a. Lotta Fors har engagerat fler till städgruppen och arbetar med ett schema för dem.
Gunilla Nordberg arbetar vidare med att synliggöra Skirögårdens bokningar på vår
hemsida.
En ”idébok” där man kan lägga skriftliga tankar på förbättringar eller vad som
saknas och bör finnas i Skirögården köps in och läggs på plats av Lotta Fors.
Datum för storstädning kommer att vara den 3 oktober kl. 10:00. Lotta Fors skriver
en blänkare som skickas till Gunilla Nordberg för Skirönyckeln, datumet skall
också finnas i Skirönyckelns kalendarie.
b. Britt-Marie Fucik kontaktar en representant för Alsedas hembygdsförening, som
kommer till SSBF:s styrelsemöte för att informera styrelsen om för och -nackdelar
med ett medlemskap.
c. Hasse Bredenberg har en trädpion som skall planteras vid bryggan.
d. Kontakt fortsätter med E: on och vår elförsörjning Fred Nordberg sköter den.
e. Fönsterputsare är tillfrågad och kommer när han får tid.
f. Sommarmusiken hade ett 50-tal kaffegäster.
g. Ett reportage från fisketävlingen i nästa Skirönyckel är önskvärt, vi ber Gunilla
Nordberg ombesörja detta.
h. Permanent grillplats vid Skirögården, styrelsen arbetar vidare med idén.
§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. 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. Höstens översyn av vandringsleden skall lämnas till kommunen. Helen Gustavsson
underrättar ansvariga och Fred Nordberg skickar in redovisningen till kommunen.
b. Arbetet i ”Smålands trädgård” består i dagsläget av att en styrelse skall sättas
samman.
c. Arrangemanget ”Runt borden” var uppskattat och planeringen kring detta
fungerade bra,

d. En pub-kväll planeras till den 7 november. Jan Ek och Hasse Bredenberg kontaktar
Gunilla Nordberg för bokning och ser om vi kan engagera en trubadur. De skriver
också en blänkare som skall in i Skirönyckeln, detta skall även in i kalendariet.
e. Ett upprop angående skänkning an årets adventsgran skrivs av Helen Gustavsson
till Skirönyckeln.
f. En blänkare om årets julkaffe skrivs av Helen Gustavsson för att publiceras i
Skirönyckeln.
§7. Vi tackade Lotta Fors för kaffet och ordförande avslutade styrelsemötet.
Nästa styrelsemöte är den 24 september.
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