Protokoll fört vid styrelsemöte i Skirö Sockens Bygdeförening
22 sept 2016
Närvarande: Fred Nordberg, Gunilla Nordberg, Per-Inge Lindqvist, Britt-Marie Fucik, Daniel Karelid,
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

§ 5. Gunilla redogjorde för ekonomin: Dagens saldo 76048.kr. Handkassa c:a 1000kr.

§ 6. Smålands Trädgårds Ekonomiska Förening: Inget att rapportera.

§ 7. Yttre miljö: Grillplats och grusning återstår. Avvaktar till våren.

§ 8. Arbetsplanering: Som tidigare nämnts är bryggan åtgärdad av Janne och bedöms hålla
ytterligare 1 säsong.
Förslag från medlem att bryggan åtgärdas nu när vattenståndet är extremt lågt. Kostnaden
bedöms dock alltför hög för att rymmas inom årets budget.
Räcket fräschas upp till våren.
Ved måste införskaffas till bastun. Pinge får i uppdrag att tala med Janne Ek för att
eventuellt inhandla björkved.
Enligt förslag från Hasse B. bör någon form av trall läggas på delar av golvet i bastun.
Gunilla undersöker kostnaderna.
Höststädning 8:e oktober. Både yttre och inre miljö. Britt-Marie öppnar
Föreningens gräsklippare skall placeras i Skirögårdens uthus.
Dörrarna till uthuset börjar bli dåliga i underkant. Renoveras och målas till våren.
Argentinsk pubafton arrangeras den 3/12 kl 19.00

Hasse och Gunilla kommunicerar ang. namn och foto på musikerna till Vetlanda
Evenemangskalender.
Övrig marknadsföring och detaljer kring evenemanget beslutas vid nästa styrelsemöte.
§ 9. Övriga frågor: Med anledning av att regeringen avsatt ytterligare 900milj kr för utbyggnad av
bredband föreslog Pinge att vi undersöker möjligheterna att komplettera utbyggnaden i Skirö.
Ordf. undersöker vem som ansvarar på Vetab varefter vi undersöker behovet.
Tas upp vid nästa möte.
De av Vetlanda Museum utlånade konstverken inventerades och 6 konstverk beslutades
återlämnas genom Gunillas försorg .
Daniel K ombads att formulera ett tackbrev till Länsstyrelsen för den uppskattade flora och
fauna vandringen som genomfördes på Karintorps ägor, med förhoppningen att det inspirerar
till flera liknande högklassiga evenemang i samma anda. Ordf. kontrasignerar.
§ 10. Nästa möte 20/10.
Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet för avslutat.
Viktor S. ansvarar för fika vid nästa möte.
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