
Protokoll fört vid styrelsemöte i  

Skirö Sockens Bygdeförening 2017-03-17. 

 
Närvarande: Fred Nordberg, Gunilla Nordberg, Hasse Bredenberg, Jan Ek,  

Ellen Karlsson, Sonny Svensson och Daniel Karelid. 
 
§ 1   Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

§ 2   Dagordningen godkändes. 

§ 3   Till justeringsman för protokollet valdes Daniel Karelid och Gunilla Nordberg   

         valdes till t.f. sekreterare för detta möte.             

§ 4   Föregående mötes protokoll godkändes. 

§ 5   Genomgång av beslutet på årsmötet att ändra §7 i stadgarna, angående vilka  

        som tecknar SSBF.   

 

§ 6   Städschema för Skirögården är klart för hela 2017. Gunilla redogjorde för upplägget. 

21 personer är listade på ett rullande schema och de ansvarar för en vecka i taget. Det            

är i huvudsak tillsyn som avses. Alla som hyr lokalerna skall se till att det är städat efteråt. 

§ 7   Följande datum beslutades för föreningens styrelsemöten under 2017: 

 

        20 april  

        18 maj  

        29 juni  

        24 augusti  

        21 september 

        19 oktober  

        23 november. 

        Om inget annat anges i kallelserna hålls mötena dessa torsdagar i Skirögården kl. 19.00. 

 

§ 8   En turordningslista bestämdes för vilka som ansvarar för fika till styrelsemötena.  

 

         20 April – Ellen 

         18 Maj – Sonny 

         29 Juni – Daniel 

         24 Augusti – Janne 

         21 September – Viktor 

         19 Oktober – Lena 

         23 November – Gunilla 

 



§ 9   Datum för extra stämma kommer att beslutats på styrelsemötet den 18 maj ang.    

        ändring av vilka som tecknar SSBF. 

§ 10  Gunilla redogjorde för ekonomin. Kommunens föreningsbidrag blev i år 49 200 

          Saldo dagens datum i kassa: 99 036,43       Låneskuld: 48 000 

 

§ 11  Verksamhet inom den närmaste perioden:  

          Valborgsmässofirande den 30 april kl. 21.00 vid bryggan i Skirö centrum. 

          Ansvarsfördelning: Janne/majbrasan, Stefan/fyrverkerier, Ellen/korvgrillning, 

          Gunilla/sång, Hasse/PUB-afton som blir efteråt i Skirögården. 

 

§ 12 Övriga frågor. 

        * Fred berättade att E-on planerar att ta bort luftledningarna i Tolja 2017 och i Millebo    

         2018. Fred fick i uppdrag att kontakta bredbandsanvarig i Vetlanda kommun för att   

         försöka ta reda på om det går att gräva ner slang för bredband i samband med att E-on 

         gräver ner nya elledningar. 

                                

         *Beslöts att bilda en bredbandsgrupp i SSBF. 

 

         *Fred informerade om Smålands Trädgårds Ekonomiska Förenings senaste möte. 

         där Johan Delfalk och Christina Moths var inbjudna att tala om turism.  

 

         * Beslöts att Ellen Karlson kommer att bilda och ansvara för en festkommitté i SSBF. 

 

        * Ellen kommer att lägga upp en Facebooksida om uthyrning av Skirögården 

           där hon och Gunilla är administratörer. 

 

§ 13  Ordföranden avslutade mötet. 

   

        

Vid protokollet 

 

 

 

Gunilla Nordberg     
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Fred Nordberg   Daniel Karelid 



 

 

          

          



 


