Protokoll
Styrelsemöte 190410

Närvarande: Fredrik, Benny, Jan-Åke, Suzette och Theresia

Mötet öppnas
§1901
Ordförande förklarar mötet öppnat
Godkännande av dagordning
§1902
Dagordningen godkännes
Val av sekreterare
§1903
Theresia väljs till sekreterare vid dagens möte.
Val av justerare
§1904
Till att justera dagens protokoll valdes Suzette och Jan-Åke.
Föregående protokoll
§1905
Genomgång av protokoll från föregående styrelsemöte samt protokoll från årsmöte.
Fredrik ska lägga ut information om hyra av bord och stolar på vår Facebook-sida. Hyras ska
helst betalas genom swish.
Fredrik ska åter ta kontakt med kommunen om ventilationen.
Fredrik har försökt nå Peder Stålhammar för att erbjuda nyttjande av fotbollsplanen vid
lekplatsen samt Karlsbergsgården som lokal att byta om i och förvara bollar etc. men inte
lyckats nå honom. Även för att informera om upphörandet av skötseln av elljusspåret. Ska
göra nytt försök.

Diskussion kring informationsblad till nyinflyttade till Sjunnen. Suzette tar fram ett förslag på
informationsblad till nästa styrelsemöte. Vid varje möte ha en stående punkt om vi fått
vetskap om nyinflyttade.
Det visades inget större intresse från Sjunnenborna om att ge förslag till skylten vid infarten.
Fredrik ska till nästa möte ta fram ett förslag på layout samt prisförslag från Qubic. Benny tar
fram prisförslag på banderoll.
Aktiviteter i sommar
§1906
Förslag på datum: 17/8
Heldag med aktivitet för barnen på dagen i form av underhållning av cirkusartisterna
Melinda och Mattias samt fotbollsmatch i år igen uppdelat ”Toppen” mot ”Botten”. Finns
möjlighet att få MoJ att underhålla på kvällen för vuxna? Ska vi då bygga upp en scen i
lekparken? Ha tält? Finns annan lokal att hyra i närheten ifall det blir regn, Karlsbergsgården
blir för litet.
Theresia tar kontakt med Hydro för att efterhöra om deras lokal i Sjunnen är aktuell att hyra.
Jan-Åke tar kontakt med kommunen för att höra om tillstånd krävs om vi har
underhållningen i lekparken.
Ska vi skicka ut intresseanmälan till alla i Sjunnen för att efterhöra intresse? Krävs att det
kommer tillräckligt många för att projektet ska gå runt.

Övrigt
§1907
Suzette tar kontakt med Trafikverket angående hastigheten på vägarna i Sjunnen samt
påfarten (dålig sikt) till väg 47 (samt hastigheten)
Nästa möte
§1908
Nästa möte 190516 kl 18,30. Fredrik sammankallar.

Sekreterare:

Ordförande

………………………………………………………

……………………………………………………….

Theresia Bohman Käck

Fredrik Esseen

Justeras:

……………………………………………………….

………………………………………………………

Suzette Johansson

Jan-Åke Petersson

