
Protokoll fört vid styrelsemöte i Skirö Bygdeförening 16 juni 2016 

Närvarande: Fred Nordberg, Gunilla Nordberg, Per-Inge Lindqvist, Britt-Marie Fucik, Jan Ek, Viktor 

Sommansson, Daniel Karelid och Sonny Svensson 

 

 §    1. Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

§     2.                 Till justeringsman jämte ordföranden valdes Daniel Karelid 

§     3.                 Dagordningen godkändes  

§     4.                 Föregående mötes protokoll gicks igenom, godkändes och justerades 

§     5.                 Gunilla redogjorde för ekonomin: 

                           Dagens saldo 74452kr inkl 7oookr från handkassan. Handkassa 1000kr. 

                          Soffor 5984kr inkl allt och blomlådor vid entrén skänkta. Försäkring i  

                          länsförsäkringar för smedjan, som bygdeföreningen äger, betald. 

 

§    6.                 Smålands Trädgårds Ekonomiska Förening: 

                           Inget att rapportera. 

 

§    7. Soffor på plats genom Fred och Gunilla. Blomlådor skänkta av familjen Ek.  

                          Sittkubbar tillsågade men ej på plats, avbarkning återstår. Grillplats och grusning 

                          återstår. Sker snarast.              

                      

 §    8.               Majbålsflotten bortforslad och bryggan åtgärdad provisoriskt.    

                         Gräsklippningen alternerar mellan Viktor S och Christian Ek. 

                        

§     9.          Övriga frågor: 

Ytterligare ett nummer av Skirönyckeln ligger nu ute och styrelsen tackade Gunilla för 

ett gediget arbete.   

Gunilla och Fred Nordberg erbjöd bygdeföreningen en soffgrupp i Karl Johanstil med 

bord och 4 stolar som de fått av Marianne och Göran Wennestam i Bäckseda. 

Föreslogs att möbeln på prov placeras i Skirögårdens vestibul. Förslaget bifölls och 

styrelsen tackade för den generösa gåvan. 

                          Viktor och Daniel K hjälper Fred och Gunilla att hämta.  



                   Daniel k. anmälde att länsstyrelsen hört av sig till honom angående en planerad 

                   fältvandring på Karintorps ägor. OBS!  Se länsstyrelsens hemsida. 

                   Datum 30/6 kl 18.30.  Anslag kommer genom Daniels försorg. 

                   Fisketävling arrangeras traditionellt 2:a helgen i juli d.v.s. 9:e juli kl 15.00.        

                   Bygdeföreningen gm Jan E. försorg ställer fram grillarrangemang. 

                   Priser från Bengtssons Cykel sponsrat av Saljebygdens Fiskevårdsförening och 

                   Bengtssons Cykel. 

                   Sommargudstjänst den 3:e juli i Skirö Kyrka med efterföljande kaffe. 

                   Britt-Marie och Gunilla bakar. 

                   Bygdevandring den 13:e augusti. I dagsläget oklart var. 

                   Britt-Marie anmäler att första honungen nu är slungad. 

                   Skräp under skärmtak vid Skirögården forslas bor genom Pinges försorg. 

                   Kaffekanna som gått sönder gm olyckshändelse ersätts av Bygdeföreningen. 

                   Hasse Bredenberg ombeds att teckna affischer för de olika arrangemangen 

§ 10.           Ordförande tackar de närvarande och förklarar mötet för avslutat                 

 

                   Vid protokollet 

                 

                   Per-Inge Lindqvist 

                   Justeras 

 

 

 

 

                

                    Fred Nordberg                                                      Daniel Karelid 

 

 


