Protokoll fört vid styrelsemöte i Skirö Sockens Bygdeförening 25 januari 2018
Närvarande: Fred Nordberg, Gunilla Nordberg, Per-Inge Lindqvist,
Hasse Bredenberg, Lena Åhren, Janne Ek och Stefan Ek (valberedningen)

§ 1

Ordföranden öppnade mötet.

§ 2

Till val av justeringsmän valdes jämte ordföranden Hasse Bredenberg.

§ 3

Dagordningen godkändes med följande ändring: §9 skall vara 2018.

§ 4

Föregående mötes protokoll gicks igenom och godkändes med följande ändringar och
kommentarer §6 3 mars skall vara 3 februari, §7 stadgeändringens lydelse kontrolleras av
Gunilla N. och Per-Inge L. för att därefter läggas ut på hemsidan före årsmötet

§ 5

Kassören redogjorde för ekonomin: dagens saldo 104928 kr. Handkassa c:a 5000kr

§ 6

Följer i princip de aktiviteter som redovisas i verksamhetsberättelsen för 2017.
Den 3:e februari pubafton i Skirögården. Därutöver diskuterades den tidigare
föreslagna fotoutställningen som föreslogs kompletteras med visst kartmaterial. Hasse B.
ombads konkretisera konceptet och datum beslutas vid senare tillfälle.
Föreslogs också att föreningen under året satsar på en musikafton med känd artist. Trots
en viss ekonomisk risk bedömdes förslaget positivt och Hasse B. tar fram ett underlag till
nästa styrelsemöte. Önskemål hösten 2018.

§ 7

Se § 4.

§ 8

Verksamhetsberättelsen gicks igenom och skall kompletteras med dels antal tillfällen
som Skirögården nyttjats dels antalet medlemmar i föreningen.

§ 9

Budget och verksamhetsplan läggs fast efter att årsredovisningen reviderats, men följer i
princip 2017 års verksamhet.

§ 10

Stefan Ek förhörde sig om att alla i styrelsen önskade fortsätta. Janne Ek framförde härvid
önskemål om att avgå efter drygt 11 år. Övriga önskar fortsätta. Valberedningen fick ett
antal möjliga kandidater och lämnar sitt förslag på årsmötet.

§ 11

Beslutades efter förslag av Lena Å. att en gästbok läggs ut i entrén till Skirögåren.
Lena Å. åtgärdar.
Ordföranden redogjorde för samarbetet med Smålands Trädgårds Ekonomiska Förening,
som för att bl.a. producera informationsskyltar vid resp. by önskar ett bidrag på 5000kr
från bygdeföreningarna i Skirö, Nye, Stenberga och Näshult.
Styrelsen beslutade bifalla. Preliminärt kommer Olof Karlander att redovisa Smålands
Trådgårds Ekonomiska Förenings verksamheter i Skirögården den 1:a mars kl. 18.30.
15/2 kommer en OVK-besiktning ske av Skirögården.
Diskuterades smedjans underhåll. Taket kan behöva tjäras om och en budgetpost upprättas
för ändamålet.
Funktionen av högtalare i salen ses över. Gunilla gör en förfrågan hos Ingemar Ekström.

§ 12 Nästa möte är årsmötet den 25/2 kl. 17.00

§ 13 Ordföranden avslutar mötet varefter kaffe intages.
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