Samhällsföreningen Framåt
Protokoll

2016-06-12

Närvarande styrelseledamöter: Elisabeth Carlsson, Jan-Erling Ohlson, Nils Mattsson, Tyrone
Andersson, Aage Nielsen, Thomas Andreasson och Lars Joelsson

§1 Ordförande hälsade alla välkomna.
§2 Dagordning godkändes.
§3 Till mötet valdes Jan-Erling Ohlson till ordförande och Lars Joelsson till sekreterare.
§4 Midsommar. Vi klär midsommar stången kvällen innan kl 18. Delar av styrelsen hämtar matrial.
Om vädret tillåter sätter vi också upp tält och bord på kvällen. Olle Bengtsson ansvarar för musiken
och Olle Österling och Petra Bengtsson hjälps år som lekledare. Thomas Andreasson och Claes Tollbo
dirigerar biltrafiken in för parkering. Elisabeth Carlsso och Monica Nielsen ansvarar för
lotteriverksamheten. Tombola och faggor är redan beställda. 2 st 300 ring skall beställas av Nils
Mattsson. Kräftlotteriet blir som vanligt, dvs 10 kg kokta kräftor. Elisabeth ordnar en sparbössa från
Tanums Sparbank som vi kan använda för insamling till bastun. Aage Nielsen plastar in en affisch om
Swichnumret.
§5 Loppis 14/7. Vi diskuterar möjligheten att ornad hjärt och lungräddning i samband med loppis.
Jan-Erilng frågar Monica Wiberg. Lars kollar med röda Korset
§6 Berättarkväll 14/7 kl 18. Terje fred kommer och berättar om Kusttrafiken. Vi håller till i Gula
Garaget.
§7 Bryggdans. Olle Bengsson ansvarar. Föreningen stårför arrangör.
§8 Musik i garaget. Lars pratar med Olle Östering. Tyreone hör med Olle bengtsson och det finns
intresse för en ny Beatlesafton.
§9 Årsmöte. Bestäms att vi har mötet den 28/7 kl 18 i Gula garaget.
§10 Medlemsutskick. Styrelsen delar upp områden och lämnar ut midsommarbrev och medlemsberv
i god tid före midsommar
§11. Badstränder. Bojjarna i Killebäck för vara tydligare för att avgränsa badet från båttrafiken. JanErling kontatar peter Samzelius. Aage beställer ny sand till stranen vid hopptornet vid Skredfors.
Övriga stranden i Skredfors skall göras i ordning men kommunen har inte börjat ännu. Jan-Erling
ringer åter till kommunen om detta.
§12. Strandad brygga. Inget händer. Vi börjar med att ta reda på vem som äger marken då detta är
lite osökert. Jan-Erling och Nils åker upp till kommunen för att reda ut markägarfrågan.
§13 Ordförande avslutade mötet.
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Jan-Erling Ohlson, ordförande

Lars Joelsson, Sekreterare

