
  

 

           Protokoll fört vid styrelsemöte i Skirö Sockens Bygdeförening 

                                             26 januari 2017 
           Närvarande:  Fred Nordberg, Gunilla Nordberg, Per-Inge Lindqvist, Britt-Marie Fucik, 
             Bjarne Axelsson Hasse Bredenberg, Sonny Svensso och Viktor Sommansson.       

  Valberedningens ordf Stefan EK deltog i del av mötet 

 
       § 1.        Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet 
                      för öppnat. 

        § 2.        Att justera dagens protokoll valdes jämte ordföranden, Hasse Bredenberg 

 

        § 3.       Dagordningen godkändes 

 

        § 4        Föregående mötes protokoll godkändes och lades ad acta 

 

        § 5        Dagens saldo för föreningen 53930kr. 

                     Handkassa ca 1000kr. 

 

        § 6        Intet nytt från Smålands Trädgårds Ekonomiska Förening 

                      

 

        § 7        Arbetsgruppen för musikaftonen representerades av Hasse Bredenberg som redovisade 

                     erfarenheterna från kvällen. En väldigt trevlig kväll med fin musik och gemytlig 

                     stämning. Mindre antal gäster än förväntat, troligen beroende på att evenemanget låg   

                     för nära jul. Därmed blev också intäkterna mindre än förväntat. Om liknande     

          arrangemang skall upprepas, skall det läggas vid ett tidigare tillfälle på hösten. 

  

        § 8.      Beslöts att begära stadgeändring ang. firmateckning § 7 vid årsmötet. 

                    Läggs till under punkten övrigt på årsmötets dagordning. 

 

        § 9       Verksamhetsberättelsen gicks igenom och smärre förändringar vidtogs Beslöts    . 

                    att alla personnamn tas bort eftersom väldigt många varit behjälpliga i verksam- 

                    heten. Sekreteraren redigerar och skickar ut som bilaga. Ev. rättelser åter snarast. 

                   

         

       § 10     Budget och ekonomi redovisas vid årsmötet. 

                   Diskuterades också en verksamhets plan för kommande år.  Tas upp vid senare 

                   styrelsemöte. 

                    

       §  11    Stefan Ek, valberedningens ordförande, orienterade sig om styrelsemedlemmarnas 

                   fortsatta engagemang och behov av nya styrelsemedlemmar. 

       

       §  12    Stefan Ek föreslog att föreningen skulle ha en viss beredskap för att arrangera den s.k 

                   februarifesten i den händelse den inte heller i år skulle bli av. 

 

 

                       

 

 

       

 



§ 11.   Nästa möte är årsmötet. Mötet avslutades och ordf. tackade de närvarande för ett som             

                       vanligt stort engagemang. 

 

                  

 

 

 

               Vid protokollet 

 

 

 

 

 

 

                Per-Inge Lindqvist 

 

                 

   

 

 

    Justeras 

 

 

             

                

 

 

 

                 Fred Nordberg                                                 Hasse Bredenberg 


