
Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte  
i Skirö Sockens Bygdeförening.  
 
Plats: Skirögården  
Datum och tid: Söndagen den 27 februari efter årsmötet.  

 
1.   Mötet öppnades av ordförande Gunilla Nordberg. 

2.   Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Nordberg och  
       till att justera protokollet valdes Daniel Karelid.      

3.   Dagordningen godkändes. 

4.   Konstituering av styrelsen: 
      * Till vice ordförande på ett (1) år valdes Kent Dahn 
      * Till sekreterare på ett (1) år valdes Maria Haraldsson. 
      * Till kassör på ett (1) år valdes Solvieg Forsmyr 
      * Ordförande Gunilla Nordberg samt kassör Solvieg Forsmyr 
        valdes att teckna firman: Skirö Sockens Bygdeförening, var för sig. 

5.   Övriga frågor. 
      * Hillevi tog upp frågan om lekparken, om att så snart som möjligt komma vidare med vad  
         som kan och skall göras med lekredskapen som skänkts till SSBF. Gunilla skall kolla upp 
         vilka regler som gäller för lekpark vad gäller användning, tillsyn och säkerhetskrav. 
 
       * Pinge lade fram ett förslag om att det bör göras en verksamhetsplan. Gunilla nämnde då 
          att det är viktigt att alla i styrelsen tänker till och kommer med förslag och idéer om vad   
          den skall innehålla. Frågan om verksamhetsplan kommer att tas upp vid nästa möte. 

 

6.   Nästa möte 
 
      Nästa möte blir den 31 mars kl. 19.00 i Skirögården 
      Kl. 19.00 på följande datum kommer styrelsen sedan att sammanträda under året: 
  
       28 april      Kaffe: Elisabeth och Kent Dahn  
         2 juni   Kaffe: Mariette Dahn och Mats Johansson 
       25 augusti  Kaffe: Hillevi Stenberg Legfors och Gunnar Uppman 
       29 september  Kaffe: Ann Haraldsson och Gösta Jonsson 
       27 oktober  Kaffe: Maria Haraldsson och Pinge Lindqvist 
       24 november med jultema på mat & dryck. Kaffe: Solvieg Forsmyr och Daniel Karelid 
 
 
  

https://www.hitta.se/kartan?search=Birgit%20Agda%20Henningsson%20H%C3%B6k%C3%A5s%20Store%C3%B6%205%20Vetlanda&st=single&sst=prv&sids=%7EWRZXmGqko&srb=0
https://www.hitta.se/kartan?search=Birgit%20Agda%20Henningsson%20H%C3%B6k%C3%A5s%20Store%C3%B6%205%20Vetlanda&st=single&sst=prv&sids=%7EWRZXmGqko&srb=0


Gunilla erbjöd sig att beställa frallor på Maxi och Maria att hämta upp dem. Den som ansvarar 
för kaffet brygger det på plats i Skirögården. Gunilla köper in kaffepaket, te, mjölk och servetter 
och ser till att det kommer att finnas i köket en kvart för mötets början.  
 

7.   Gunilla hälsade de två nya ledamöterna, Maria Haraldsson och Mats Johansson 
       välkomna i styrelsen.   
       Hon tackade sedan styrelsen för dagens begivenheter och avslutade mötet.   

 
 
 
        
 
 
         
        Vi protokollet:                                                                 Justerare: 
 
 
 
        ____________________                                                _____________________ 
        Gunilla Nordberg            Daniel Karelid 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 


