Styrelsemöte Föreningen Framåt 2018-06-14
Närvarande styrelseledamöter: Elisabeth Carlsson, Jan-Erling Ohlson, Tyrone Andersson, Aage
Nielsen, Nils Mattsson, Reinhold Geijer och Lars Joelsson samt Martin Sterner på telefon.
§1 Ordförande hälsade alla välkomna.
§2 Dagordning godkändes.
§3 Till mötet valdes Lars Joelsson till ordförande och Jan-Erling Ohlson till sekreterare.
§3 Midsommar. Dagordningen för midsommarfirandet görs upp. Tyrone redogör för
midsommarstångens placering. Alla förberedelser för midsommar är klara enligt tidigare beslut. Aage
köper plastpåsar för tröjor och almanacker samt korv, bröd och kaffe. Lisbeth R ansvarar för
försäljning av tröjor.
§4 Loppis. Loppis bestämd till den 19.e juli kl 14. Föreningen kommer inte att ha ett eget bord i år
men hyr ut bord och plats för 100 kr (50 kr för barn under 15 år). Anmälninmgar sker till Lars Joelsson
Aage ordnar kaffe, Lisbeth köper bullar. Föreningen säljer Kämpersvikströjor och kepsar. Lisbeth och
Harriet säljer dessa. Kent sätter upp skylt vid vägskälet och Elisabeth gör affischer som Tyrone skriver
ut på sin färgskrivare.
§5 Musikkväll. Preliminärt torsdag den 19:e kl 18 efter loppis blir det Beatleskväll med Olof
Bengtsson och Mikael Högdahl. Tyrone kollar med Olof som kontaktar Lars Joelsson. Aage köper
cider till kvällen.
§6 Bryggdans. Tisdag den 17:e juli på Hamnplanen. Olof Bengtsson arrangerar. Tyrone frågar Peter S
om hans barn kan sälja korv, Aage köper korv till dansen.
§7 Årsmöte. Lördag den 4:e augusti kl 17 i Gula Garaget. Vi bjuder in Anette Lehto och Eva Mattsson
att prata om blommorna på Hamnplanen samt Christer Magnusson att prata om nya området på
Ängen. Styrelsen behöver nya yngre krafter, Jan-Erling pratar med valberedningen om att bereda ett
förslag.
§8 Styrelsen avgiftsbefriad. Styrelsen beslutar att styrelsemedlemmar både ordinarie som
suppleanter befrias från medlemsavgift som uppmuntran av det ideella arbete som man lägger ner
på föreningen.
§9 Medlemsfrågor. Styrelsen beslutar att medlemmar som inte betalat medlemsavgift på två år
stryks ur medlemsregistret enligt vår nya policy (GDPR)
§10 Skyltar med föreningens namn. Reinhold får i uppdrag att ta fram förslag på skyltar med
texten:” ”Detta område sköts av Samhällsföreningen Framåt” och kostnadsförslag å 4 skyltar.
§11 Trafikhinder vid Killebäck. Kämpersvik-Ejgde vägförening har frågat om Framåt vill sponsra deras
nya väghinder. Styrelsen beslutar att stå fast vid tidigare beslut att inte bidra denna typ av
trafikhinder. Jan-Erlling meddelar Eva Melin vårt beslut.
§12 HLR skyltar. Vi behöver nya HLR affischer. Lars ordnar dessa.
§13 Målning av förråd i Skredfors. Förrådet behöver målas. Jan-Erling frågar Kurt Levin om han är
intresserad annars får en grupp i styrelsen ta sig an uppgiften. Nils köper material.
§14. Plattor i Skredfors. Plattor vid bastun är sönderkörda. Tyrone ordnar nya.

§15. Minnestavla. Vid Greta och Bertils begravning fick föreningen in pengar. Styrelsen har tidigare
lovat att ordna någon form av minnesplatta. Nils och Lars tar fram ett förslag på utformning och
kostnadsförslag till styrelsen.
§16 Flaggstång vid fotbollsplan. Önskemål om att ha en flaggstång vid fotbollsplanen nu när den
gamla är nedtagen. Nils pratar med Peter S om placering och tillstånd från markägaren.
§17 Samlingslokal. Förslag för en framtida samlingslokal att vi förlänger förrådet i Skredfors. JanErling hör sig för hos ansvarig tjänsteman på kommunen om detta skulle vara möjligt att planera för.
§18 Ordförande avslutade mötet
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