Protokoll

Styrelsemöte 2019-11-07

Närvarande: Fredrik, Benny, Suzette, Susanna och Theresia

Mötet öppnas
§1901
Ordförande förklarar mötet öppnat
Godkännande av dagordning
§1902
Dagordningen godkänns
Val av sekreterare
§1903
Theresia är sekreterare vid dagens möte. Till att justera dagens protokoll valdes Benny och
Suzette.
Föregående protokoll
§1904
Genomgång av föregående protokoll.
Sommarfesten 24/8 lockade ett 50-tal till grillning i lekparken och deltagande i
fotbollsmatchen Toppen vs Botten där Toppenlaget i år segrade. På kvällen anordnades i
Karlsbergsgården musikquiz och grillning där ett 10-tal personer samlades (Representanter
ur styrelsen samt deras respektive, inga andra Sjunnenbor dök upp)

Skylten ”Välkommen till Sjunnen” sattes upp i början av september.

I år valde vi att inte anordna någon Halloweenfest.

Tomtesmyg
§1905
Datum: 2019-12-15 kl 16.00
Ansvariga:
Fredrik ansvarar för att boka tomte. Tar också fram en QR-kod att scanna till vårt
swishnummer. Vi tar inte betalt för tomtesmyg men om någon besökare vill får man swisha
ett valfritt belopp för glögg och pepparkaka. Fredrik skriver ut lappar att lägga i brevlådor.
Meddelar när de finns att hämta. Ombesörjer även att evenemang läggs ut på Facebook.
Benny köper in glögg, saft, pepparkakor, marschaller och servetter.
Susanna köper in godispåsar.
Ulrika sätter ut bingonummer, reflexer och marschaller den 15:e. Suzette (hämtar nyckel hos
Fredrik) och Theresia träffas i Karlsbergsgården kl 15.30 och förbereder det som behövs för
kvällen.
Bingobrickor och vinster finns kvar sedan föregående år.

Julgran
§1906
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.

Årsmöte
§1907
Årsmöte bestäms till 2020-03-12 kl 18.30
Valberedning i år är Ann-Marie Ek och Christina Svensson. Kontaktas av Fredrik.
Nästa möte
§1908
Nästa styrelsemöte och genomgång inför årsmöte 2020-01-30 kl 19.15.

Förslag inför 2020: separata gatufester som avslutas gemensamt i lekparken, gå-runt-fest, öl/vinprovning
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