Protokoll fört vid Skirö Sockens Bygdeförenings
styrelsemöte 2017-04-26
Närvarande: Hasse Bredenberg, Jan Ek, Ellen Karlsson, Fred Nordberg, Gunilla Nordberg,
Viktor Sommansson, Sonny Svensson och Lena Åhrén.
§1. Mötet öppnades av ordföranden.
§2. Till justerare valdes Hasse Bredenberg. Gunilla valdes till tillf. sekreterare.
§3. Dagordningen godkändes
§4. Föregående mötes protokoll gicks igenom godkändes
§5. Gunilla informerade om ekonomin. I kassan dagens datum, 110 469,43
§6. Fred informerade om bredband för Skirö/Tolja samt Skirö/Millebo/Tobro.
Gunilla och Fred har kontaktat Njudung energi och Enicon. De har också delat ut en
intresseanmälan i samtliga brevlådor på berörda sträckor. Efter genomgång av
beställd fastighetsägarförteckning kommer samtliga ägare att få en förfrågan om att
anmäla sitt intresse för bredband. Sträckan Tobro – Millebo kommer att grävas 2017
och resterande sträckor 2018.
§7.

Fred informerade om Smålands Trädgårds Ekonomiska förening. Föreningen har
sökt ett Liederbidrag.

§8.

Programmet för Valborgsmässofirandet gicks igenom. Janne och Stefan ansvarar
för elden på flotten samt inköp och avfyrning av fyrverkerier. Gunilla hälsar
välkommen och leder allsången. Ellen tar hand om korvgrillning och försäljning.

§9.

Bryggan i Skirö centrum behöver målas. Gunilla försöker få ihop några som kommer
att hjälpa till med detta. Lena anmälde intresse. Fred köper in ringar och nummer till
märkning av båtplatser. Viktor kommer att fixa det praktiska arbetet med märkningen.

§10 Beslöts att ta bort anslagstavlan vid sjön. Den ansågs ha tjänat ut sitt syfte i och med
att de flesta annonserar via internet. Man kan i så fall hänvisa till anslagstavlan vid
Skirögården om någon vill affischera. Viktor kommer att ordna så att tavlan kommer
bort.

§11. Gunilla informerade om Kulturarvsdagen som är den 8-10/9 med temat:
Natur och kulturarv – miljöer med möjligheter, och vad den innebär.
SSBF har inte möjlighet att medverka i år.
§12. Övriga frågor:
a. Hasse Bredenberg lade fram förslag om att ha en fotoutställning i höst
där allmänheten skall tillfrågas om att lämna in bilder med motiv från Skirö.
Man kan lämna max 5 bilder/person och det skall vara färdiga pappersbilder i storleken
minst 13X18. Hasse ansvarar förutställningen.
b. Viktor skall ta reda på var gräsklipparen kan förvaras under sommarsäsongen för
att det inte skall bli för långt bort från Skirögården
§ 13. Mötet avslutades av ordföranden.
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