Protokoll fört vid styrelsemöte i Skirö Bygdeförening 2016-05-19
Närvarande: Fred Nordberg, Gunilla Nordberg, Per-Inge Lindqvist, Britt-Marie Fucik,
Jan Ek och Viktor Sommanson

§ 1.

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat

§ 2.

Till justeringsman jämte ordföranden valdes Britt-Marie Fucik

§ 3.

Dagordningen godkändes och justerades.

§ 4.

Föregående mötes protokoll gicks igenom, godkändes och lades till
handlingarna. Beslutades att protokollet tillställs justeringsmännen för godkännande men
signeras vid påföljande möte.

§ 5.

Gunilla redogjorde för ekonomin.
Dagens saldo 76 252kr förutom handkassan

§ 6.

Smålands Trädgårds Ekonomiska Förening.
Inget konkret att rapportera Fortsatt diskussion pågår angående en gemensam logga.

§ 7.

Skirögårdens yttre miljö diskuterades , både nyinvesteringar och underhåll varvid
beslutades att ordföranden och Gunilla införskaffar 3 st av styrelsen utvalda soffor
och 3 större blomsterlådor att placeras vid entrén. Kostnad 6-7000kr.
Janne Ek ombesörjer ny beläggning av planen framför Skirögården vid lämpligt
tillfälle (kostnad ca 4500-5000kr) samt placerar en avloppsring som grillfundament
på anvisad plats.
Viktor Sommansson åtog sig att klippa och slå gräset tillsammans med Christian Ek.

Viktor åtog sig också att eventuellt få en stock uppsågad till sittplatser för grillplatsen.
§ 8.

Janne Ek ansvarar för bortforsling av majbålsflotten och kommer också att
åtgärda bryggan provisoriskt. I mån av behov kallar Janne till gemensam insats.

§ 9.

Hasse Bredenberg har erbjudit sig att göra en fotodokumentation av dagens Skirö i
bygdeföreningens regi. Han betonar nödvändigheten av långsiktighet i projektet och
kommer naturligtvis också be om hjälp med redan dokumenterad kunskap. Han önskar
ett bidrag på c:a 500 kr för inköp av minneskort, vilket också beviljades.
Per-Inge Lindqvist berättade om sin ambition att försöka forska i Snuggarps
historia, tillsammans med Lena Åhrén och Daniel Karelid och detta gärna i
bygdeföreningens regi. Målet skall naturligtvis vara en mindre publikation finansierad
externt. Förslaget godkändes och en mer genomarbetad projektplan redovisas under
hösten.

§ 10.

Övriga frågor:
Bygdeföreningen sänder en hyllning till Åke vid hans begravning i form av en
blomsteruppsats.
Gunilla föreslog inköp (c:a 7000kr) av den portabla högtalaranläggningen som
användes vid senaste Valborgsfirandet. Den kan också nyttjas vid andra tillfällen
typ bygdevandringar. Med tanke på redan beslutade kostnader bestämdes dock att
inköp får anstå till ett senare tillfälle.

§ 11.

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet. Nästa möte
Torsdagen den 16 juni 2016
Vid protokollet
Per-Inge Lindqvist
justeras

Fred Nordberg

Britt-Marie Fucik

