Skirö Socken Bygdeförenings verksamhetsberättelse för år 2014.
Föreningen har haft 9 protokollförda styrelsemöten samt ett antal icke protokollförda
telefonmöten under året.
Medlemsantalet har uppgått till 218.
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Föreningen har under 2014:
-

hyrt ut Skirögården till pastoratet, pensionärsföreningen, Skirö AIK,
bouleföreningen samt till sammanträden, träffar, ungdomsläger och fester.
Skirögården har varit uthyrd eller nyttjats av hyresgästerna och SSBF vid 138
tillfällen. Utöver detta har ungdomarna haft obegränsat tillträde till sina lokaler.

-

anordnat Knutsdans i Skirögården med musik och dans kring granen samt besök
av tomte som delade ut godis till barnen.

-

genomfört planeringsmöte med representanter för de olika föreningarna i Skirö för
att planera gemensamma aktiviteter.

-

haft en speedwaykväll.

-

haft ett antal wiskeyprovningar, ”klubben” har ett 20-tal medlemmar.

-

firat valborg tillsammans med Missionsförsamlingen vid Skirösjöns brygga där
bygdeföreningen bidragit med medel till fyrverkerier.

-

upprättat ett hyresavtal mellan SSBF och Smålands Trädgård Bouleklubb.

-

medverkat med lotteri, fiskdamm och våffelservering vid Skirö AIK:s 70-års
jubileum.

-

bytt lås på samtliga ytterdörrar, nycklar till dessa har registrerats och lämnats ut.

-

åtgärdat belysningen i ”gamla matsalen”.

-

vårstädat vid badplatsen och vid bryggan i Skirö samt klippt gräs och röjt under
sommarhalvåret på dessa platser och kring Skirögården.

-

arbetsgruppen kring det gamla bygdematerialet, ”arkiv Skirö”, är fortsatt aktiv.

-

gjort reparationer på ”Välkommen till Skirö”-skyltarna.

-

röjt sly vid den södra ”Välkommen till Skirö”-skylten.

-

tillsammans med SPF, under sensommaren, anordnat en bygdevandring.

-

underhållit vandringsleden på de sträckor som går genom Skirö.

-

sökt bidrag från Stena Renewable, men inte fått något 2014.

-

hyrt ut båtplatser vid Skirösjön.

-

anordnat en metaretävling vid Skirösjön som lockade entusiastiska deltagare.
Priser till tävlingen skänktes av Saljebygdens fiskevårdsförening.

-

tillsammans med Skirö pensionärsförening anordnat en sommarkonsert i Skirö
kyrka med kaffe i Skirögården.

-

ordnat bastubad varje fredag under hösten.

-

arrangerat festligheter kring SSBF:s 30-års jubileum.

-

satt upp julgran i Skirö, första advent och ordnat med gemensam julgranständning.

-

firat Lucia tillsammans med Kvillsfors skola i Skirö kyrka.

-

inbjudit till julkaffe för medlemmarna.

-

inlett samarbete med Nye, Näshult och Stenbergas bygdeföreningar för framtida
samverkan mellan bygdens näringsidkare.

-

underhållit och värnat om byggnaden ”Smean”.

-

gett ut Skirönyckeln 4 gånger under året. Skirönyckeln innehåller information om
de olika föreningarnas aktiviteter i Skirö samt vad som händer och sker i bygden.

-

uppdaterat vår hemsida www.skiro.nu löpande under året med aktuell information.
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