Styrelsemöte Föreningen Framåt Kämpersvik 140713
Plats: Skredfors badplats.
Närvarande: Nils Mattsson, Lars Joelsson, Evy Moen, Elisabeth Carlsson, Aage Nielsen, Thomas
Andréasson, Martin Sterner, Jan-Erling Ohlsson och Monica Nielsen.


Inger Saxsäter var inbjuden och berättade om loppisen som är den 18/7 klockan 14.00. 13
bord är bokade och hon och Jan behöver hjälp med att få dom utkörda. Kent C, Martin, Aage
och Nils hjälper till med detta. Träffas på hamnplanen kl. 11.00. Aage kokar kaffe och Lisbeth
fixar bullar. Jan S inhandlar dricka.



Årsmötet blir den 3/8 klockan 17.00 på fotbollsplanen, vid dåligt väder blir det i Lars garage.
J-E skickar runt årsberättelsen. Dagordningen skickas runt. Monica mailar den till Lars som
lägger ut den på hemsidan, hon kontaktar också valberedningens sammankallande som är
Jan Saxsäter för att diskutera vilka som är i tur att avgå. Nils visar budgetförslaget som också
läggs ut på hemsidan. Håkan Kellgren från fiberföreningen kommer och även en representant
från hamnbolaget kommer.



Årets utskick av medlemsavgiften skall tryckas upp och delas ut. 350 exemplar, Jan-Erling
kollar hemma om en mall finns, Elisabeth ordnar med tryckeriet i Hamburgsund.



Det blir en kulturvandring i samhället samma dag som loppisen. Håkan Nilsson från Veddö
kommer och berättar om stenhuggeriet. Vandring från hamnplanen till stenbrottet och
förhoppningsvis blir det många berättelser om de olika husen längs vägen.



24/7 kommer Olle Österling att hålla en Fröding afton i Lars garage tillsammans med andra
spelemän. Föreningen bjuder på förfriskningar, Elisabeth inhandlar detta.



Midsommarstången har havererat, förslag att vi köper en mindre flaggstång som vi kan ha
istället. Ordnas under hösten.



Det har köpts in en bom till Skredfors badplats för att förhindra sjösättningar på stranden.
Lars Karlsson gör arbetet och kommunen, räddningstjänsten och föreningen kommer att ha
nyckel till denna bom.



Det har inkommit förfrågningar om att ha allsång i sommar. Låter trevligt, men vi avvaktar i
år. Nu blir det ju Frödingafton den 24/7 istället.



Ejgdeföreningen har planerat att ha en vandring längs sjön i sommar. Kommer att läggas ut
på hemsidan när datum är bestämt.



Övrigt: Det önskas mer grus till bouleplanen, Thomas ordnar detta.
Jan-Erling läser i gamla anteckningsböcker ifrån förenings begynnelse. Dessa kommer att
låsas in i Lars kassaskåp för att förhindra att dom förstörs.

