Protokoll
fört vid styrelsemöte i Skirö Sockens Bygdeförening 25 augusti 2016
Närvarande: Fred Nordberg, Gunilla Nordberg, Per-Inge Lindqvist, Britt-Marie Fucik, Jan Ek, Viktor
Sommansson, Hasse Bredenberg och Sonny Svensson

§1

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat

§2

Till justeringsman jämte ordföranden valdes Hasse Bredenberg

§3

Dagordningen godkändes

§4

Föregående mötes protokoll gicks igenom, godkändes och justerades
Sommarens aktiviteter gicks igenom och det konstaterades att allt dels hade
genomförts på ett positivt sätt och dels hade haft ett stort deltagande.

§5

Gunilla redogjorde för ekonomin:
Dagens saldo 76.547kr. Handkassa c:a 1000kr.
Brandia betalt inkl. påfyllning av brandsläckare 2725:Ansökan om föreningsbidrag är inlämnat före den 15 aug.

§6

Smålands Trädgårds Ekonomiska Förening:
Inget att rapportera.

§7

Yttre miljö: Grillplats och grusning återstår. klart före 1:a advent.

§8

Arbetsplanering: Bryggan åtgärdad av Janne, så att den bedöms hålla
ytterligare en säsong. En eloge till Janne för gediget arbete. Vem och hur bryggan
används skall ses över, likaså inbetald hyra. Info läggs i resp båt. Gunilla och
Fred åtgärdar. Hasse Bredenbergs förslag om Argentinsk musikafton antogs:
Kostnad 6000kr för 3 musiker samt stämning av pianot c:a 2000kr.
Inhysning av musikerna gm Hasses och Pinges försorg. Datum beslutas vid nästa styrelsemöte.
Höststädning början av oktober.
Skirönyckeln 10 sept.
Hasse planterar pion vid bryggan i början av okt.

§9

Övriga frågor:
Ordf. redogjorde för Naturvårdsverkets planer på att göra Sundsängen till
Naturreservat. Bygdeföreningen har ombetts yttra sig i frågan före den 1 nov.
2016. Alla ställer sig mycket positiva till förslaget och det beslutas att Gunilla
skriver svar på remissen , före angivet datum. Birgitta Modigh f. Bråkenhielm
vill skänka en tavla av Thor Egberg vilket föreningen tacksamt tar emot.
Det beslutas att vid nästa styrelsemöte skall inventering ske av Vetlanda Museums
utlånade föremål

§ 10

Nästa möte 22/9. Ordförande tackar de närvarande och förklarar mötet för avslutat.
Daniel K ansvarar för fika vid nästa möte.

Vid protokollet
Per-Inge Lindqvist

Justeras

Fred Nordberg

Hasse Bredenberg

