
Konstituerande Styrelsemöte SSF
Datum 2016 03 23                                                                         Plats Filialen

Närvarande:
Christian T, Alf B, Jonas N, Jonas E, Annica L, Henrik A, Annica H, Eva P och Henrik H.

§1 Mötets öppnande
Christian förklarar mötet för öppnat.

§2 Val av sekreterare för mötet.
Henrik H valdes som sekreterare för mötet.

§3 Val av justeringsmän
Alf B och Sven N valdes till att justera protokollet.

§4 Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.

§5 Konstituering av styrelse.
Ordförande (tidigare vald av årsmötet) Christian Tenggren
Kassör Eva Petri
Sekreterare Henrik Hulterskog
Vice ordförande Jonas Ekdahl
Vice sekreterare Henrik Almström

I samband med byte av kassör för föreningen från Alf Barkö till Eva Petri så gav styrelsen Eva Petri
rättigheter att sköta föreningens insättningar och uttag på föreningens bankkonto i Swedbank. 
Fullmakt kommer att upprättas.

§6 Övriga frågor
Badplatsen:
Christian kontaktar kommunen om gräsklippning på badplatsen då SIF har sagt att de ej kan sköta 
detta kommande säsong. Wilma Eriksson har visat intresse att även detta år sköta städningen på 
badplatsen och styrelsen tar beslut på att hon får fortsätta.

Vårstädning:
Detta kommer att ske lördagen den 23/4 med start kl 09:00.
Alf B ombesörjer säckar och korv med tillbehör.
Jonas E ombesörjer affischer och agerar arbetsledare.
Christian T kollar med Vägverket om ev ersättning för städningen längs stora vägen.

Stensjönbladet:
Christian T och Jonas E skriver ledaren i bladet under 2016.

Valborg:
Jonas E pratar med Anders J om vi kan få låna missionsförsamlingens ljudanläggning. Jonas sköter 
även affischeringen.
Christian har som ansvar att få ihop någon form av spontankör och att dessa även har något att 
sjunga , ev har Ulrika sånghäften.



Per E  valdes till att sköta korvgrillningen och att göra de inköp som behövs till detta.
Henrik H fick som ansvar att ställa frågan till Pernilla Mårtensson om hon är intresserad av att hålla 
årets vårtal. Henrik skall även göra inköp av facklor ca 25 st, tackblommor till talare och markägare
och lottringar 2st dvs 200 lotter. Även vinster till lotteriet skall köpas in.
Startplats för fackeltåget blir vid lekplatsen.

Flaggning:
Alf Barkö tills vidare

Skötsel av isbanan:
Familjerna Hulterskog , Bratt och Johansson under 2016.
En önskan som Christian tar med sig till kommunen är att få en lättare tillgång till vatten. Nu så tar 
vi vatten från förskolan vid spolning. Detta innebär att vi måste få tillgång till nyckel och larmkoder
mm.

Hemsidan:
Jonas E frågar Ingemar H om han vill fortsätta att administrera hemsidan, dock så måste vi bli bättre
på att förse Ingemar med material.
Beslut tog på att årsmöte och styrelseprotokoll skall läggas ut på hemsidan.
Vi skall även lägga ut datum för styrelsemöten.

Trafiken:
Christian kontaktar Gunnar E för vidare diskussion ang detta.

Föreningens Stadgar:
Beslut tog på att vi har ett extra möte Onsdagen den 6/4 kl 1900 i Filialen där vi går igenom 
föreningens stadgar och även har visioner om vad föreningen skall jobba med i framtiden.

§7 Datum för styrelsemöten 2016

18/ 5 kl 1900 plats Filialen

24/8 kl 1900 plats Filialen

25/11 kl 1900 plats Filialen

11/1 kl 1900 plats Filialen

Om Filialen är bokad vid något av ovanstående datum så kommer vi att meddela ny plats i god tid 
innan.

§8 Mötets avslutande
Mötet avslutades i vanlig ordning med te, kaffe och tillbehör.

 
Ordf Christian T                                                                                sekreterare Henrik H

protokolljusterare Alf B                                                                     Sven N




