Protokoll
Styrelsemöte 2017-02-16
Närvarande: Anne-Marie, Christina, Iron, Fredrik, Sara, Ulrika och
Theresia.
Mötet öppnas
§1701
Ordförande förklarar mötet öppnat
Godkännande av dagordning
§1702
Dagordning godkännes
Val av justerare
§1703
Till att justera dagens protokoll valdes Theresia och Sara
Föregående protokoll
§1704
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna
Årsmötet
§1705
Fredrik kontaktar Rolf ang. valberedning, Christina kollar upp förslag på
revisor. Årsmötet blir den 30/3 kl.18.00, Anne-Marie och Christina fixar
sockerkaka och kaffe till mötet. Fredrik fixar dagordningen till mötet.

Crossbanan

§1706
Kommunen vill ha samhällsföreningens synpunkter på förslaget om
crossbana uppe i skogen mellan Sjunnen och Holsbybrunn. Vår
gemensamma synpunkt är att vi inte ställer oss bakom ett bygge av det.
Fredrik ska kontakta kommunen ang. våra synpunkter och även erbjuda
de som är intresserade av att bygga den gärna får låna
Karlsbergsgården om de vill ha ett informationsmöte.
Vårens aktiviteter
§1707
Tipspromenader ska vi ha 23/4, 7/5 och 14/5 start 10.00-10.30. Vi
bestämmer att priserna får kosta ca:200kr per gång, de som håller i
tipspromenaden fixar priser. Christina köper in bingobricker.
23/4 Iron och Fredrik
7/5 Christina och Anne-Marie
14/5 Theresa och Sara
Påsklovsfilm
§1708
Den 14/4 Kl.17 ska vi visa film i Karlsbergsgården, filmen Zootropolis.
Ulrika håller i detta, vi bjuder på dricka och popcorne. Ulrika kollar så att
Dennis kan fixa med projektorn.
Sommaraktivitet
§1709
Den 26/8 Kl.16.00 Träffas vi i lekparken för lite grillning och
femkamp/brännboll. Vi kan ta med fler grillar upp. Vi planerar detta mer i
vår.

Övriga frågor
§1710

Vi ska påminna ungdomarna om att det finns pingisbord i
Karlsbergsgården som man kan låna. Fredrik köper in 4 rack och lite
pingisbollar.
Christina ska köpa in ny skrivare till samhällsföreningen för den gamla är
sönder.
Fredrik kontaktar kommunen och kollar om vi kan sätta in en fläckt i
Kralsbergsgården för att få lite bättre vetilation.
Anna-Stina Blomqvist hörde av sig till Anne-Marie om att det borde fixas
ett möte för att informera om grannsamverkan. Fredrik kontaktar henne
om datum för detta.
Fredrik föreslår att vi ska fixa en skylt, Välkommen till Sjunnen.
Vi kollar vidare på detta.
Vi tar med oss till nästa möte att vi ska prata om renoveringen av
Karlsbergsgården.
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