Styrelsemöte föreningen Framåt 160420
Närvarande: Aage, Elisabeth, Thomas, Nils, Jan-Erling, Peter, Monica
Plats: I Skredfors.
Dagordningen lästes upp och godkändes.


Nils redogör för föreningens ekonomi som just nu ligger på 130 000 kronor. Då kommer ju
förra årets inköp av bryggorna på detta år i stället för förra som det var budgeterat till. Vi går
igenom dom utgifter föreningen kommer att ha under 2016. Kommunen har varit ute i
Skredfors och tittat på hur de skall iordningsställ badplatsen, där har föreningen tänkt att
lägga ett bidrag på 30 000.
10 000 kronor har styrelsen beslutat att ge till Ejgdetjärnet för att iordningställa parkeringen
vid informationstavlan.
Bastun måste renoveras och istället för Lars som inte kunde medverka vid dagens möte så
ersätter frun Anette Lehto honom och hon visar upp ett förslag på hur bastun skall
förbättras. Ritningen visar en utbyggnad så att den nu skulle bli 12,5 kvm. Fler fönster för att
kunna njuta av utsikten samt att dom skall vara öppningsbar för brandsäkerhetens skull. Byta
panel och lavar. En uppskattad kostnad till 50 000 vilket alla i styrelsen godkänner. Vi kollar
på hur det ser ut vecka 20 för att kunna jobba med detta, Lars var ledig den veckan samt
Annettes bror som är duktig på att bygga bastus. Är det fler som kan ställa upp kommer nog
arbetet att gå ganska fort. Peter kollar om han har några fönster att skänka till föreningen,
han kontaktar Annette innan hon gör beställningen på skånska byggvaror.
Vi känner att bastun är så uppskattad av många så att det är värt att göra denna investering.



Midsommar blir som alla andra år. Ett förslag är att höra med Tore Ek om vi kan köpa
presentkort av honom istället för kokta kräftor. Dels för att folk som vinner skulle kunna få
hämta ut vinsten när det passar dom och dels för att det är väldigt väderberoende på hur
många ringar vi säljer. Thomas skänker möbler till ett lotteri och Anna har sagt att hon
skänker en eller två tavlor.



Loppis blir den 14/7 och Jan och Inger Saxsäter har meddelat att 2016 är deras sista år att
anordna detta. Terje Fredh kommer att föreläsa om kusten, båtar och kriget efter loppisen.



Jan-Erling har fått in klagomål på att det har kommit ut slam vid Killebäck efter
avloppsarbetet som nu genomförs på killebäcksområdet. Han har påtalat detta för
kommunen.



Övriga frågor: Fotbollsplanen måste ordnas till med jord och gräsfrö. Vi kontaktar kommunen
för att få lov att göra detta och Peter gör arbetet till hösten iså fall.
Gräsklippningen- Jan-Erling mailar ut arbetsschemat till dom det berör, önskemål om att vi
inte skall klippa plätten till höger om bäcken då det växer så fint med klöver, kanske göra en
blomsteräng.

Monica Nielsen, sekreterare

Jan-Erling Ohlson, ordförande

