Protokoll fört vid styrelsemöte med Skirö sockens
Bygdeförening torsdagen den 3 maj 2018
Närvarande: Fred Nordberg, Gunnar Uppman, Hasse Bredenberg, Ellen Karlsson, Lena Åhrén, Sonny
Svensson och Daniel Karelid
§1

Ordförande Fred Nordberg öppnade mötet och hälsade välkommen.

§2

Upprättad dagordning godkändes.

§3

Till justerare utsågs Hasse Bredenberg och i ordinarie sekreterares frånvaro utsågs Daniel
Karelid till tf. sekreterare.

§4

Föregående mötes protokoll gicks igenom. Det poängterades att trädäcket på bryggan nere i
byn måste bytas.

§5

Ordföranden föredrog ekonomin. I dagsläget finns 201 436 kr på konto samt ca 1 000 kr i
handkassan.

§6

Hasse informerade angående framträdande av Ola Magnell. Hasse har varit i kontakt med Olas
manager och arrangemanget bör kunna gå av stapeln någon gång i oktober. Budgeterad
kostnad är ca 20 000 kr och finansieras via förköpsbiljetter (ca 200-250 kr/st).

§7

Fred informerade om lekplatsen. Gunilla har varit kontakt med Stewe Jonsson (Kultur- och
fritidschef på kommunen). Det verkar hoppfullt att kommunen bistår med en upprustning av
lekplatsen.

§8

Städning av badplatsen genomförs 6/6 kl. 15.00. Hasse lovade att åta sig gräsklippandet av
badplatsen även denna säsong.

§9

Den planerade fotoutställningen måste tyvärr ”läggas på is”. Hasse meddelar att allt för få
bidrag inkommit.

§ 10 Övriga frågor. Lena Åhrén framförde tips om en föreläsare vid namn Peter Danielsson på
Kalmar länsmuseum. Hon undersöker om han ev. skulle kunna komma någon gång under
hösten för att föreläsa om något som anknyter till Skirös äldre historia.
Fred visade runt en karta över de åtta tomter som är planerade vid Skirösjön, intill
reningsverket.
Ellen berättade om Valborgsfirandet som trots dåligt väder får anses som lyckat! Ett 50-tal
personer var på plats. Som kuriosa kan nämnas att en av besökarna swishade 500 kr för att
visa sin uppskattning för arrangemanget.
§ 11 Fred avslutade mötet och inbjöd därefter till gott fika.
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