
 

Protokoll fört vid Skirö Sockens Bygdeförenings 
styrelsemöte 2017-06-01 
 
Närvarande: Hasse Bredenberg, Jan Ek, Daniel Karelid, Ellen Karlsson, Fred Nordberg,  
          Gunilla Nordberg och Lena Åhrén. 
 
§1.   Mötet öppnades av ordföranden. 

  
§2.   Till justerare valdes Daniel Karelid. Gunilla valdes till tillf. sekreterare. 

 
§3.   Dagordningen godkändes. 

 
§4.   Föregående mötes protokoll godkändes. 

 
§5.   Gunilla informerade om ekonomin. I kassan dagens datum: 

      Bank 119 186,43. Handkassa 1 500. 

     
§6.   Smålands Trädgårds Ekonomiska förening kommer fortsättningsvis inte    

      att stå som en punkt på dagordningen. Fred informerar istället löpande efter att föreningen          

      haft sina möten. 

 

§7.   Den årliga städdagen på badplatsen kommer att ske som vanligt på nationaldagen     

      den 6 juni kl.15.00. Detta var annonserat i förra Skirönyckeln och Gunilla kommer 

      att skriva om det på Skirös FB-sida. 

 

§8.   Sommarkonserten som SSBF arrangerar ihop med SPF och Alseda församling blir 

      den 2 juli kl. 18.00. Medv: Patrik Strand och Lisbeth Gustafsson. 

      Ellen och festkommittén fixar fika i Skirögården efter konserten.  

 

§9.   Den årliga metartävlingen går av stapeln den 9 juli kl. 15.00.  

      Kennert Jonsson är tillfrågad om att hålla i arrangemanget.  

      Gunilla kontaktar Per-Anders om att ordna med priser. 

 

§10  Beslöts att ordna en fotoutställning i Skirögården den 23-24 september, kl. 12.00-16.00 

      Hasse Bredenberg kommer att vara utställningsgeneral och ansvara för utställningen med 

      hjälp av fotograf Kjell Israelsson.                               

      Allmänheten skall uppmanas 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. Det kan vara äldre eller färskare datum. Både svartvitt och färg är ok.  

 

 

 

 

 

 

 



§11. För fjärde gången kommer evenemanget ”Runt borden i Skirö” att anordnas.  

     Bjarne Axelsson administrerar det hela. Det kommer att gå av stapeln i augusti.  

     En inbjudan/anmälningsblankett skall läggas med i Skirönyckeln.    

      

§12.  Övriga frågor: 

 

      a. Daniel Karelid la fram förslag om bygdevandring i höst. Beslöts att förlägga den till      

        Rudu, Adlersö, Holmen och Fredslund den 26/8 kl. 10.00.   

 

      b. Hasse Bredenberg visade en väska innehållande scenbelysning som skänkts av    

        trubaduren Cornelis van Son för att användas i Skirögården. Gunilla skickar en   

        tackhälsning till honom å´ SSBF:s vägnar. 

  

      c. Fred meddelade att Maggan Högqvist hjälper till med gräsklippningen vid    

        Skirö brygga. 

 

§ 13. Nästa möte är den 29/6 kl. 19.00 

 

§ 14. Mötet avslutades av ordföranden. 

 

(P.S. Lite kuriosa: Klockan 18.30 bröts strömmen i Skirö. Samtliga abonnenter blev utan ström. 

En gren från en lönn hade ramlat ner på elledningen i Östra Skirö 

mellan Johans och Jan-Yngves hus. Det åtgärdades av tillskyndande eltekniker men det tog en 

timma. Sonny som skulle kokat kaffe till mötesdeltagarna var iväg och bekämpade branden på 
Flymosse i Bredaryd. Gunilla skulle därför fixat kaffet, men utan resultat p.g.a. strömlöshet. 

Ellen i Nybygget fick sin ström och kom med kaffet. Kvällen räddades således.) 

  

  

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

Gunilla Nordberg 

 

 

 

Justerat 

 

 

 

 

 

Fred Nordberg     Daniel Karelid 
 


