Protokoll fört vid styrelsemöte 2016-01-21.
Möte nr.9.
Närvarande: Åke Ek, Lotta Fors, Jan Ek, Fred Nordberg, Britt-Marie Fucik, Bjarne
Axelsson och Helen Gustavsson
§1. Mötet öppnas av ordföranden.
§2. Dagordningen godkändes.
§3. Till justerare valdes Bjarne Axelsson jämte ordförande Fred Nordberg.
§4. Uppföljning av föregående protokoll.
a. Ingen inbjuden representant från valberedningen kom till mötet. Åke Ek förhör sig
med Stefan Ek.
b. Lotta Fors gör en ”rullande” städlista och en beskrivning på vad/hur Skirögården
skall städas. Den kommer att finnas klar senast utgången av februari.
c. Medlemskap i Jönköpings läns hembygdsföreningen sker med omedelbar verkan,
dags dato. Våra försäkringar kommer, när nuvarande försäkring löper ut att
tecknas genom Jönköpings läns hembygdsförening.
d. Kontakt fortsätter med E: on och vår elförsörjning Fred Nordberg sköter den.
e. Kaffeserveringen vid 2015 års Lucia uppskattades, Gunilla Nordberg stod för den.
f. Julkaffet var trivsamt och hade detta året bättre uppslutning av SSBF:s
medlemmar.
g. Knutsdansen, arrangerad av Lotta Fors var uppskattad men kunde ha haft några
fler deltagare. Önskan framlades om ett nytt ”koncept” till nästa år.
h. 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 fortsatt god.
§6. Övriga frågor.
a. Reservation av föregående protokoll gjordes av ordförande Fred Nordberg, då det
var felaktigt datum för knutsdansen, rätt datum skulle ha varit söndagen den 10
januari. Vidare reserverade sig nämnda ordförande för avsaknad av information
gällande §6g, protokoll 8, 20151119.
Mötet fann dock att det i SSBF:s protokoll endast skall finnas beslut och inte ”allt
som avhandlas under styrelsemötet”.
b. Britt-Marie Fucik kommer att läsa upp verksamhetsberättelse, skriva protokoll,
koka kaffe och köpa in fikabröd till årsmötet den 21 februari 2016.
c. Inbetalningskort till SSBF för år 2016 kommer att vara på lösblad och ligga i
kommande Skirönyckelen.
d. SSBF fortsätter att ansvara för kaffeserveringen vid Luciafirandet.

e. Adventsgranen är nedtagen och ljusslingan finns i förrådet vid pannrummet i
Skirögården.
f. Begäran om utbyggnad av altan har inkommit från Smålands Trädgårds
Bouleklubb. Begäran bifölls av styrelsen med reservation för att befintlig apel
mellan altan och Loaklevsvägen inte får röras, skadas eller kapas på grenar. Då får
det hellre ske en större utbyggnad på baksidan.
Fred Nordberg som ordförande i SSBF skriver under, godkänner bygget och
lämnar beslutsbilagan till Smålands Trädgårds Bouleklubb.
Svarsbrev finns på bifogad bilaga.
§7. Vi tackade Bjarne Axelsson för kaffet och ordförande avslutade styrelsemötet.
Nästa styrelsemöte är årsmötet söndagen den 21 februari.
Vid protokollet

Helen Gustavsson

Justeras

Bjarne Axelsson

Fred Nordberg

Protokoll fört vid styrelsemöte med SSBF 2016-01-21.

Bilaga

§6 f. Begäran om utbyggnad av altan från Smålands Trädgårds Bouleklubb.
g. Begäran bifölls av styrelsen med reservation för att befintlig apel mellan altan och
Loaklevsvägen inte får röras, skadas eller kapas på grenar. Då får det hellre ske en
större utbyggnad på baksidan.
Fred Nordberg som ordförande i SSBF skriver under, godkänner bygget och
lämnar beslutsbilagan till Smålands Trädgårds Bouleklubb.

