
        Protokoll fört vid Skirö Sockens Bygdeförenings styrelsemöte 

       den 22 mars kl 19.00 i Skirögården. 
 

 

        Närvarande: Fred Nordberg, Per-Inge Lindqvist, Gunilla Nordberg,  

                             Hasse Bredenberg, Gunnar Uppman och Lena Åhrén 

                   

 

           

         § 1    Ordföranden förklarade mötet för öppnat och hälsade speciellt nya ledamoten 

                  Gunnar Uppman välkommen. 

 

         § 2    Godkännande av dagordning. 

 

         § 3    Till justeringsman valdes Hasse Bredenberg. 

 

         § 4    Föregående 2 mötes protokoll gicks igenom. I årsmötesprotokollet ändras Gunnar 

                  Hallik till Gunnar Uppman, f.ö. inga ändringar.       

 

         § 5    Gunilla presenterade städschemat där 21 frivilliga alternerar. 

 

         § 6    Datum för styrelsemöten fastställde: 26/4, 24/5, 28/6, 30/8, 27/9, 25/10 och 29/11 

 

         § 7    Turordning för kaffe 2018: Hasse, Lena, Gunnar, Ellen, Sonny, Daniel och Viktor   

 

         § 8    Budget 2018 omsluter ungefär 190' varav ett preliminärt överskott på 49'. 

                  föreningens banklån beräknas vara avslutat under året 

 

         § 9    Verksamhet/förslag 2018 förutom ordinarie verksamheter diskuterades olika 

                  underhållsarbeten på Skirögården med uthus, smedjan och bryggan.  

 

                  Beslutades att leja hjälp för klinkerläggning i huvudentrén samt att på frivillig väg måla     

                  trappuppgång mellan kyrksalen och huvudentrén. Gunilla ombesörjer att åtgärdena 

                  utförs. Ryms inom budget.     

                  Lekplatsens olika redskap ses över fr.a. avseende säkerheten. Pil ansvarar. 

 

                  Gunilla kontaktar kommunen angående ev. överblivna lekplatsredskap. 

 

                  Diskuterades ett ev. framträdande av Ola Magnell som Hasse förbereder. Datum är ännu    

                  inte bestämt men oktober månad på förslag. Hasse återkommer vid nästa möte med  

                  alternativa dagar samt budget. 

 

                  Beslutades att gå vidare med evenemanget och se det som ett pilotprojekt för 

                  ev. årligen återkommande liknande satsningar. Ev. mindre förlust belastar överskottet. 

 

                  Ordf. manade till viss återhållsamhet beträffande ekonomin.     

 

                  Diskuterades den kommande fotoutställningen. Svårt att få in material. 

                  Föreslogs olika evenemang som fotbollsturneringar och melodifestival för barnen. 

                  Gunilla ber om förslag från medlemmarna genom facebook på olika evenemang och 

                  aktiviteter   

 



         

        § 10   Övriga frågor: 

 

                  Gunnar framförde att vi långsiktigt borde överväga att installera solceller på 

                  Skirögården. 

      

        § 11   Mötet avslutades med kaffe och diskussioner kring gemensamma frågor. 

 

 

 

        Vid protokollet 

 

 

 

 

 

        Per-Inge Lindqvist 
           Sekreterare 
 

 

 

        Justeras  

         

 

 

 

 

 

         Fred Nordberg     Hasse Bredenberg 
         Ordförande 
 

 

 

 


