Protokoll

Styrelsemöte 190207

Närvarande: Fredrik, Suzette, Göran, Sara och Theresia

Mötet öppnas
§1901
Ordförande förklarar mötet öppnat
Godkännande av dagordning
§1902
Dagordningen godkännes
Val av sekreterare
§1903
Theresia är sekreterare vid dagens möte. Till att justera dagens protokoll valdes Suzette och
Sara.
Föregående protokoll
§1904
Genomgång av föregående protokoll.
Vid årsmötet ska vi informera om beslut att hyra ut bord och stolar i lokalen.
Under hösten-18 har samhällsföreningen ordnat två evenemang i Sjunnen. Först ut var
Halloweenfesten 9/11 och Tomtesmyg 9/12.
På årets Halloweenfest hade vi den här gången ändrat koncept och man fick anmäla sig
några dagar innan samt betala 20 kr för att komma. Det kom 42 barn.
På Tomtesmyget deltog 35 barn och 23 vuxna. Det kom färre barn än tidigare den här
gången och diskussion kring orsak. Fel helg, mycket annat som hände den helgen? Inbjudan
kom ut för sent? Ändrat tiden – 1 timme senare? (Det gick åt 6 flaskor glögg, 1 flaska saft. Vi
köpta 100 godispåsar på Willys och de som inte gick åt köptes tillbaka av Willys.)

Skylt
§1905
Vid infarten till Sjunnen, efter 40-skyltarna, står fortfarande skylten kvar som användes av
gatuköket. Nu har kommunen hört av sig till Fredrik och undrar om Samhällsföreningen vill
använda den till en välkomstskylt eller dylikt.
Suzette ansvarar för att ta mått på skylten samt bild och lägga ut på Sjunnen.se för att se om
intresse finns hos Sjunnenborna att behålla skylten och i så fall om någon kan tänka sig att
designa utseendet. Ska en tävling utlysas och röstning genomföras på årsmötet?

Inför årsmötet
§1906
Datum: 20/3 kl 18
Fredrik meddelar tid i tidningen och sätter upp inbjudan på de två anslagstavlor som finns i
Sjunnen. Som tidigare bestämts har vi slutat lägga informationslappar i alla brevlådor. Ingen
har på efterfrågan hört av sig till Fredrik med önskemål om att få lapp i brevlådan utan
hädanefter läggs allt ut på Sjunnen.se som evenemang.
Theresia köper in fika (kaffe, mjölk, té samt glödlampa 28 W stor sockel)
Christina och Anne-Marie är tillfrågade om att delta i valberedningen nästa år och har tackat
ja.
Övrigt
§1907
Sjunnens alpina förening har lagt in offert till EL&P angående byte av belysning i pulka- och
skidbacken. Om kostnaden blir för stor undrar de om vi i Samhällsföreningen har något
önskemål om vad pengarna kan gå till. Förslag om förbättrad grillplats med ev tak. Theresia
informerar Henrik som sitter med i den alpina styrelsen.
Fredrik ska åter kontakta Ola på kommunen angående ventilationen i Karlsbergsgården samt
ordningsställande av lekparken. Asfaltsplanen är dålig. Fundering kring om man kan söka
pengar via stiftelse för att kunna köpa in ”blå matta” och lägga där istället.
Eventuellt köpa in sarg till isspolning. Som det är nu rinner vattnet av planen vid spolning.

Nästa styrelsemöte bestäms efter årsmötet

Vid pennan:

Ordförande

………………………………………………………

……………………………………………………….

Theresia Bohman Käck

Fredrik Esseen

Justeras:

……………………………………………………….

………………………………………………………

Sara Franzén

Suzette Johansson

