
Protokoll fört vid styrelsemöte 2015-11-19. 
 

Möte nr.8. 

 

Närvarande: Åke Ek, Lotta Fors, Jan Ek, 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. 

En ”idébok” där man kan lägga skriftliga tankar på förbättringar eller vad som 

saknas har köpts in och skall få ett omslag av Lotta Fors.  

b. Medlemskap i hembygdsföreningen sker från 2016-01-01. Våra försäkringar 

kommer att vara genom hembygdsföreningen och gäller från det att de gamla löper 

ut 2015-12-01.  

c. Kontakt fortsätter med E: on och vår elförsörjning Fred Nordberg sköter den.  

d. Pubkvällen var uppskattad och hade ett 60-tal gäster.  

e. Planerna för den permanenta grillplatsen skjuts upp till våren då även ingången till 

Skirögården kommer att snyggas till med grusning av gården, bänkar och 

blomlådor.  

   

 §5. Byggnation och ekonomi. 

 

Ekonomin är god. 

 

§6. Övriga frågor. 

 

a. Granresningen kommer att ske lördagen den 28 november. Helen Gustavsson 

hämtar lampor till ljusslingan hos kommunen. 

b. Tändningen av granen är söndag den 29 november kl. 17.00 

c. Vad sker med skolans Luciafirande? 

d. Söndagen den 20 december bjuder SSBF sina medlemmar på julkaffe kl. 15.00. 

Gunilla Nordberg skriver om det i nästa Skirönyckel. Helen Gustavsson planerar 

och skickar ut förslag på ansvarsfördelning. 

e. Bidrag till knutsdansen söks av Helen Gustavsson. 

f. Knutsdansen är den 11 januari, annonseras av Gunilla Nordberg i Skirönyckeln. 

Lotta Fors arrangerar. 

g. Styrelsen för ”Smålands trädgård” är sammansatt och där ingår tre representanter 

från Skirö, Fred Nordberg, Magnus Nyman och Britt-Marie Fucik. 

h. Årsmötet kommer att vara söndagen den 21 februari kl.17.00, annonseras av 

Gunilla Nordberg i Skirönyckeln. 

i. Valberedningen inbjuds till nästa styrelsemöte genom Helen Gustavsson. 

 

 

 



§7. Vi tackade Janne Ek för kaffet och ordförande avslutade styrelsemötet. 

       Nästa styrelsemöte är torsdagen den 21 januari. 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Helen Gustavsson 

 

 

Justeras 

 

 

Lotta Fors   Fred Nordberg 


