Protokoll fört vid styrelsemöte i Skirö Sockens Bygdeförening
24 november 2016
Närvarande: Gunilla Nordberg, Per-Inge Lindqvist, Britt-Marie Fucik, Bjarne Axelsson
Jan Ek och Hasse Bredenberg
§ 1.

Ordinarie ordförande var sjukskriven varför styrelsen valde Gunilla Nordberg som

§ 2.

ordförande för dagens möte. Gunilla N. hälsade alla välkomna och förklarade mötet
för öppnat.
Att justera dagens protokoll valdes jämte ordföranden, Britt-Marie Fucik

§ 3.

Dagordningen godkändes med anmärkningen att numreringen av mötena skall rättas

§4

I föregående mötes protokoll under punkt 10 insattes nuv. sekreterare som firmatecknare
vilket inte är i enlighet med stadgarna. Punkten tas upp vid ordinarie ordf. närvaro för
beslut om handläggning vid årsmötet. I arbetsgruppen för musikaftonen den 3 dec
saknades Britt Marie Fucik, vilket rättades, varefter protokollet godkändes.

§5

Dagens saldo för föreningen 83822kr. Handkassa ca 1000kr.

§6

Britt-Marie Fucik redovisade från Smålands Trädgårds Ekonomiska Förenings
senaste möte. Positiv anda och en listad aktivitetsplan presenterades. Synpunkter
på listan mejlas till Britt-Marie före den 20dec.

§7

Arbetsgruppen för musikaftonen har haft möte och arbetsuppgifter inför kvällen
fördelades. Hantering av inköp och växelkassa beslutades. Alla kvitton redovisas för
kassören. Städdag på söndagen den 4 dec.

§ 8.

Kommande verksamhetsberättelse diskuterades och sekr. presenterar ett utkast vid
nästa styrelsemöte.

§9

Årsmötet beslutades till söndagen den 26 februari 2017 i Skirögården kl. 17.00.
Kallelse sker som vanligt i Skirönyckeln.

§ 10

Anette Maijala framförde genom Jan Ek möjligheten att tillfråga kommunen om
bidrag för upprustning av bryggan. Beslutades att undersöka möjligheten.
Vetlanda turistbyrå och infocenter slås samman och placeringen blir betydligt mer
centralt.
Julgranen tänds traditionsenligt söndagen 1:a advent kl. 17.00
Intresse har visats från Ellen Karlsson att engagera sig i föreningens verksamhet.
Viktigt att ta vara på engagemanget.

§ 11. Nästa möte beslutades till torsdagen den 26 januari kl. 19.00 i Skirögården
Mötet avslutades och ordf. tackade de närvarande för ett som vanligt stort
engagemang.
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