
Protokoll 

Styrelsemöte 180927 

 

Närvarande: Fredrik, Johanna, Bengt-Åke, Sara, Ulrika och Theresia 

 

                     Mötet öppnas 

§1801 

Ordförande förklarar mötet öppnat 

                     Godkännande av dagordning 

§1802 

Dagordningen godkännes 

                                      Val av sekreterare 

§1803 

Theresia är sekreterare vid dagens möte. Till att justera dagens protokoll valdes Johanna och 
Sara. 

                                                        Föregående protokoll 

§1804 

Genomgång av föregående protokoll samt mötesanteckningar från mötet inför höstfesten. 

Til höstfesten kom ett 50-tal personer som tillsammans grillade i lekparken och spelade en 
fotbollsmatch där samhället var uppdelat i lagen ”Toppen” mot ”Botten” och där sistnämnda 

laget segrade. Positiv respons från de som var med och revansch nästa år efterfrågas från 
”Toppen-laget”. 

 

                                               Halloweenfest 

§1805 

Ansvariga: Susanna, Johanna, Ulrika och Theresia 

Datum: 9/11. Anmälan via sms senast 26/10. Kostnad 20 kr/barn. 



Inbjudna är de barn är mellan 6-13 år som bor i Sjunnen samt de barn som går på Holsby 
skola. (Förra året kom det barn från Vetlanda och Landsbro) 

Barngrupper: ålder 6-8 år första passet, ålder 9-13 år andra passet. 

Planering får ske nästa vecka och meddelas Fredrik. 

                                      

                                                                                                                             Hyra av bord och stolar 

§1806 

Sjunnenbor efterfrågat utlåning av bord och stolar från Karlsbergsgården . 

Beslutas att vi ska hyra ut stolar och bord som ska kunna bokas via hemsidan. 

Inventering: 7 hopfällbara bord, 34 st stapelbara stolar. 

Pris: 100 kr/dygn (hyra det antal man behöver, dubbelkolla bokning av lokal) 

Kostnad om man förstör något: 900 kr/bord, 250 kr/stol 

       

Tomtesmyg 

§1807 

Tomtesmyg 9/12 kl 17.30, kostnad 10 kr/bingobricka, gratis fika och godispåse 

Ansvariga: Sara (kommer något senare), Fredrik, Malin, Suzette. Säg till Theresia om mer 
hjälp behövs. 

Johanna bokar in Ante som tomte. 

Fredrik ombesörjer annons i tidningen.  

Sara köper in allt fika (glögg, saft, kaffe, pepparkakor, pepparkakor, muggar, marschaller). 
Sara kollar också med Malin om vi kan köpa in godispåsar via Lidl. 

Bingopriser finns kvar sedan förra året men Johanna eller Susanna köper till ”småpriser” när 
de åker till Ullared. 

   

           Julgran 

§1808 



Fredrik ombesörjer huggning av julgran på kommunens mark, brukar få mail om detta under 
hösten. I samband med att granen sätts upp ska också adventsljusstakarna sättas upp i 

Karlsbergsgården. 

     

        Nästa möte 

§1809 

Nästa möte 190207. Fredrik sammankallar. 

 

 

Vid pennan:    Ordförande 

 

………………………………………………………  ………………………………………………………. 

Theresia Bohman Käck   Fredrik Esseen 

 

Justeras: 

 

……………………………………………………….  ……………………………………………………… 

Sara Franzén    Johanna Granlöf 


