
 

 

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte i Skirö Sockens Bygdeförening  

20 oktober 2016 

Närvarande: Fred Nordberg, Gunilla Nordberg, Per-Inge Lindqvist, Britt-Marie Fucik, Bjarne Axelsson,   

Sonny Svensson,  Hasse Bredenberg (del av mötet). 

 

§ 1   Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

§ 2   Att justera dagens protokoll valdes jämte ordföranden Bjarne Axelsson. 

§ 3   Dagordningen godkändes med anmärkningen att hela namnet på föreningen skall skrivas ut. 

§ 4   Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna 

§ 5   Dagens saldo för föreningen;  74231.49:-. Bidrag från kommunen för badplatsen 5238:-    Handkassa ca 1000:-. 

§ 6   SSBF avvaktar händelseutvecklingen inom Smålands Trädgårds Ekonomiska Förening.  

        Ännu inga påtagliga resultat 

§ 7   Beträffande Skirögårdens yttre miljö så är allt planerat åtgärdat, bortsett från grusning av planen och 

       färdigställandet av grillplatsen. Åtgärdas tidig vår.      

§ 8   Göran Franson har donerat julgran som han levererar och Jan Ek reser granen före 1 advent.   

        2m3 ved har levererats till bastun och trall är inköpt och utlagd vid omklädningsbänkarna. 

§ 9  Hasse Bredenberg redogjorde för förberedelserna för Argentinsk Musikafton 3dec. med 3 medverkande 

        musikanter med artistnamnet AR'nB. Kostnad 6000:-  

        Pianot kommer att vara nystämt till den 3 december gm Gunilla N. försorg och evenemanget börjar kl. 19.00 

       Uppträdandet börjar kl. 20.00 och pågår ca 1 timme totalt.  

       Inträdet beslutades till 50kr. Hasse, Per-inge, Janne och Maja Noharet bildar arbetsgrupp. 

       Gunilla N. tillsammans med Hasse B. ombesörjer annonsering i bl.a. Vetlandaposten och kommunens 

       evenemangskalender.     

§ 10 Beslutades att även sekreterare Per-Inge Lindqvist tecknar firman SSBF, istället för tidigare sekreterare  

         Helen Gustafsson.   

 

         Beslutades att även i år annonsera i Skirö AIK:s tidning 

 

         Beslutades att årets julkaffe ställs in. 

 

         Informerades om den nationella Arkivens Dag 12 november, som sker i hembygdsföreningens regi. 

 

         Gunilla N. återlämnat 6 konstverk till Vetlanda Museum som varit deponerade på Skirögården. 

 

         Påmindes om att positiv skrivelse ang. Sundsängens naturreservat skall vara länsstyrelsen tillhanda  

         senast 31 okt. 



 

 

 

 

 

 

 

§ 11 Nästa möte den 24 november. Ansvarig för fika Bjarne Axelsson 

         

§ 12 Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet för avslutat. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Per-Inge Lindqvist 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

Fred Nordberg                                                                                   Bjarne Axelsson 

 


