
Styrelsemöte 170429 

Närvarande: Thomas A, Klas T, Aage N, Jan-Erling O, Tyrone A och Monica D. 

Plats: I Skredfors. 

 

 Badplatsen i Skredfors: Kommunen har lovat att de skall iordningställa 

badplatsen med att sätta upp L-stöd. Detta kommer att ske i början av 

maj. 

 Arbetsdagar: Byggnaderna i Skredfors måste målas och 

omklädningshytten måste renoveras. Jan-Erling och Tyrone ordnar 

materialet och ser till att vi har det till Kristi Himmelfärdshelgen. 

Förhoppningsvis finns det några händiga och frivilliga som kan ställa upp i 

samband med strandstädningen. 

 Fotbollsplanen: Det är fyllt med jord, men vi vet inte om det har blivit 

sått gräs. Fråga Peter, om inte så måste vi göra det så fort som möjligt. 

 Strandstädning: Blir den 27/5 klockan 10.00. Aage ordnar säckar och 

muggar, Nils köper pulverkaffe. 

 Midsommar: Jan-Erling är inte hemma så Tyrone ställer upp som 

ansvarig. Vi behöver mer folk som hjälper till med lotteriförsäljning.  

Harriet Eriksson och Margareta Joelsson anslöt senare på mötet och 

hjälper gärna till inför midsommar tillsammans med Tyrones dotter 

Petra.  

Det årliga sommarbrevet delas ut innan midsommar samt att vi även tar 

med medlemsbrevet med inbetalningskort. Elisabeth har 

förhoppningsvis en mall med sommarbrevet som hon kan maila till 

Thomas som han trycker upp, Nordbloms tryckeri har förra årets 

medlemsbrev. Sommarbrevet skall även ut på hemsidan, facebook och 

anslagstavlorna. Thomas ordnar till anslagstavlorna.  

Monica beställer kräftor av Tore, om han tycker att det är okej så har vi 

även i år presentkort att tillgå vid bra försäljning. 

Aage ordnar alla inköp såsom kaffe, kakor, dricka och korv med tillbehör. 

Monica hör med Elisabeth för att se över lotterier, diskutera med Nils om 

vad som behöver beställas. 

 Loppis: From i år så får föreningen ta över denna då Jan och Inger har 

bestämt sig för att sluta. Vi beslutar att vi inte skall ha ett eget bord utan 

sälja kaffe och korv istället. De som vill boka bord får betala 50 kronor 



om de är medlemmar i föreningen och 100 kronor för icke medlemmar. 

Planerat datum är 12/7 klockan 14.00 på hamnplanen. 

 Berättarafton: Per-Erik Kornström som har varit medlare i Balkankriget 

har meddelat att han kan närvara och föreläsa om det han har varit med 

om. Diskussion om vi skall ta detta i samband med loppisen eller 

årsmötet uppstod och inget beslut fattades. 

 Årsmötet: Vi bestämde 29/7 eller 5/8. Beslut fattas vid senare tillfälle. 

 Övriga frågor: Då Elisabeth har varit sjuk och vi vill muntra upp henne så 

beslutar vi att föreningen skall överlämna en blomma, Jan-Erling ordnar 

detta. 

Det är frågor om vem som äger och sköter bastun och Jan-Erling har 

förslag på att vi sätter upp en skylt med att denna drivs av föreningen 

ideellt. Jan-Erling ordnar den. Tyrone önskar att det finns en checklista 

vid uthyrning av bastun, vad som förväntas vara gjort när man lämnar 

den. Curt Levin som så lägligt dök upp för att tända i bastun åtar sig att 

ordna ett anslag om hur man sköter bastun och hur man lämnar den. 

 

Lista om gräsklippningen i sommar kommer ut på mail. 

 

Sand till Skredfors och Killebäck beställer Aage. 

 

Almanackor har vi helt missat att ordna, Jan-Erling hör med Lars om han 

har funderat på detta. 

 

 


