
Protokoll 

Styrelsemöte 190516 

 

Närvarande: Fredrik, Benny, Sara, Susanna, Ulrika 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 Susanna och Ulrika. 

        Sjunnen skylt 

§1905 

Fredrik har varit i kontakt med Qubic. En skylt i plåt kostar 1600 kr. 

    Aktiviteter i sommar 

§1906 

Fredrik har varit i kontakt med MoJ som tyvärr var fullbokade. 

Theresia har varit i kontakt med Hydro och deras lokaler i Sjunnen är ej aktuella att hyra. 

Nytt datum föreslås: 24/8 kl 11.00 



Budget: max 7000 kr 

Annonsera genom att sätta upp lappar på olika ställen i Sjunnen utöver anslagstavlorna. 
Skapa evenemang på vår hemsida och Facebook. 

Susanna har tagit kontakt med personal som hyr ut hoppborgar och bokat 2 stycken. Den 
största är 14x4m och den mindre 4x5m. Hoppborgarna ska helst stå på gräsyta och Benny 
mäter upp ytan i lekparken. 2 vakter ska hela tiden finnas vid hoppborgarna. Kostnad 20 
kr/barn. Total hyra 4000 kr. Susanna tar kontakt längre fram med uthyraren angående 

logistik. 

Benny tar kontakt med Stensåkra charkuteri för att efterhöra pris på korv och bröd för 
försäljning i samband med hoppborgar och fotbollsmatch. 

Sara ansvarar för att köpa in dricka (läsk, Caprisonne), té, kaffe, mjölk, servetter, 
kaffemuggar, kaka till försäljning under dagen och snacks till kvällen. Samt svarta sopsäckar. 

Ulrika har 2 partytält vi kan låna. En grill finns i källaren på Karlsbergsgården. Nyttja även 
grillen i lekparken. 

Theresia ombesörjer lån av västar från Holsby SK till fotbollsmatchen. 

Fredrik tar kontakt med trubadur till kvällen. 

        Nästa möte 

§1908 

Nytt styrelsemöte senast vecka 32 för att få allt att fungera. 

Fredrik sammankallar. 

 

 

 

Sekreterare:    Ordförande 

 

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

Theresia Bohman Käck   Fredrik Esseen 

 

Justeras: 



 

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

Susanna Dahlskog   Ulrika Bernström 


