Styrelsemöte 150619
Närvarande: Thomas, Sara, Tyrone, Nils, Lars, Reinhold, Jan-Erling, Elisabeth
och Monica.
 Planteringen uppe vid fotbollsplanen och den nya asfalterade
parkeringen gick på cirka 50 000 kronor. Vi delar kostnaden med
Christer, Peters arbete och material är inte med i detta. Lars, Peter och
Christer skall träffas och göra upp exakt.
 Förslag på en hastighetsskylt vid fotbollsplanen diskuteras igen. Vi kollar
återigen med trafikverket och Lars gör en skrivelse.
 Midsommar: tombola och flaggor har kommit. Klä stången på torsdagen,
lägg ut info på hemsidan och facebook. Tyrone ordnar ris. Olle, Olof och
Petra sköter musik och lek.
Tält sätts upp på torsdagen. Bord och några stolar behövs. Monica har
beställt kräftor och paketera dessa.
Tavla av Anna, bok av Magnus Danielsson och Thomas skänker två
regissörsstolar som tredje och fjärde pris.
Elisabeth och Lisbeth säljer kläder och kepsar. Sedan tidigare är det
bestämt att Aage handlar allt det ätbara som skall säljas samt kokar
kaffe. Lars säljer almanackorna.
Säckar ordnar Aage. Sommarbrev skall delas ut och vi delar upp
områdena mellan oss.
 Loppisen är den 18/7 mellan klockan 14-16. Bord kostar 100 kronor styck
att hyra och anmälan görs till Lars. Även där kommer vi att ha
klädförsäljning av Elisabeth och Lisbeth.
 Musikkvällen blir den 18/7 klockan 18 i garaget. Tänkt att temat är Ted
Gärdestad. Lars pratar med Olof Bengtsson.
 Förberedelse av årsmötet som är den 3/8 klockan 16. Nils går igenom
kommande års budgetförslag som vi godkänner. Monica gör dagordning
och kontaktar valberedningen om alla val samt frågar om sittande
valberedning vill fortsätta.
 Planteringarna, bra jobbat av alla som var där, ett bevattningsschema
görs upp mellan Sara, Tyrone, Elisabeth, Nils och Lars. Beroende på väder
så kommer det nog behövas två gånger i veckan. Anette beslutar om när
det behövs och skickar sms till den som står på tur att sköta detta.
Eftersom det är planerat bevattningsförbud fr.om den 6/7 så kommer vi








behöva antingen en stor behållare, hör med Peter, eller om man kan ta
från bäcken, Tyrone kontaktar länsstyrelsen om detta.
Flaggstången, vi kommer nog inte att hinna med detta innan
midsommar, men vi skall se vad vi kan göra. Hade ju varit fint att ha den
då. Peter är ju där med maskiner så vi hör med honom.
Flytten av parkeringen är godkänd av kommunen, bygglov behövs. Lars
vill ha ett styrelsemöte med kontaktperson Lena på kommunen. Det
måste finnas två handikapplatser i anslutning till busshållplatsen och ett
cykelställ.
Info om badhytten, Christer har sagt att arbetet börjar efter midsommar,
vi betalar materialet och Christer står för arbetskostnaden.
Sommarbiblioteket är öppet fr.om idag. Elisabeth önskar enbart
pocketböcker förutom när det gäller barn och ungdomsböcker för det
finns det inte så mycket av.

Mötet avslutas med att vi delar upp breven som skal delas ut i brevlådorna
innan midsommar.

Sekreterare Monica Dahlqvist…………………………………………………………………………..
Ordförande Lars Joelsson……………………………………………………………………………………

