Protokoll fört vid styrelsemöte med Skirö Sockens Bygdeförening
den 27 januari 2022 kl. 19.00 i Skirögården.
Närvarande: Gunilla Nordberg och Gösta Jonsson.
Övriga: Bjarne Axelsson var inbjuden att informera om Smålands Trädgårdsdagarna.
1. P.g.a. pandemin så var många sjuka. Några gav sent återbud och några hade glömt mötet.
Efter viss tvekan beslöt vi att ändå genomföra mötet som öppnades av ordföranden.
2. Gösta justerar och Gunilla skriver.
3. Dagordningen godkändes.
4. Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
5. Ekonomi. Gunilla redogjorde för ekonomin. Bank: 291 841,92. Kassa 320:.
Gunilla berättade även att värmepumpen krånglat igen och att KVT fått komma
och laga ännu en gång.
6. Lena Åhréns bortgång. Gunilla har å´ SSBF:s vägnar skickat en gåva om 500:- till VIskogen för att hedra Lenas minne. Gunilla representerar föreningen på begravningen.
7. Årsmötet kommer att ske den 27 februari. Om intresse finns kan Gunilla köra ett bildspel
med bilder från Skirö. Beslut om det kan tas per mail.
8. Bjarne Axelsson kom på utsatt tid och blev givetvis förvånad över det låga deltagandet.
Han informerade om Smålands Trädgårdsdagarna som skall gå av stapeln den 7-8 maj.

Tanken är att skapa s.k. HUB:ar = knutpunkter i de fyra byarna som ingår i Smålands Trädgård där
olika aktörer kan samlas för att göra något, visa eller sälja något. Även fasta mål som t.ex. Wallby,
Stall Metropol m.fl. skall finnas med i rundan som besökarna kan göra. Allt går ut på att visa vad
som finns i Smålands Trädgård, vad det är och vad vi gör.

9. Gamla stockbåten
Gunilla hade tagit med modellen av stockbåten som Fred gjort. Vi spånade om var den skall
placeras. Kanske kan den vara någonstans vid Skirögården där man kan ha en viss uppsikt över den.
Vore bra om en arbetsgrupp kan bildas som kan sätta upp ett skydd för båten enl. ritning som Fred
kan ställa upp med att rita. När vi gjort en kalkyl på kostnader kan pengar sökas hos t.ex. Stiftelsen
Werner von Seydlitz.

10. Övriga frågor
* Vi talade om att det vore trevligt med Valborgsmässofirande i år efter två års uppehåll p.g.a.
pandemin. Gunilla kollar med Janne Ek om han kan ordna med flotten till elden.
* Förra året hade vi en blåsorkester som spelade på bryggan vilket var mycket trevligt. De sa
redan då att de gärna ville komma tillbaka i år. Om styrelsen vill kan Gunilla kontakta dem
om ett återbesök i juli i år.
* Gösta lade fram ett förslag om att starta en studiecirkel genom Vuxenskolan där man bildar en
gemenskap som kan diskutera trädgårdsodling och byta växter med varandra. Då kan man t.ex.
träffas en gång per vecka under odlingssäsongen och utbyta råd och rön inom trädgårdsskötsel.
Beslut om övriga frågor kan tas av styrelsen per mail.

11. Nästa möte blir årsmötet där vi bestämmer tid för nästa ordinarie styrelsemöte.
12. Ordföranden avlutade mötet under högtidliga former med ett gott skratt från Gösta.
Vi fikade tillsammans med Bjarne och hade en trevlig pratstund om livet i stort och smått.

Vid protokollet

_______________________
Gunilla Nordberg

Justeras

_______________________
Gösta Jonsson

