
 Styrelsemöte SSF

Datum: 11/1 2017
Tid: 19:00
Plats: Filialen

Närvarande Alf B, Sven N, Eva P, Christian T , Henrik H 

Dagordning 

§ 1 Mötets öppnande
Christian förklarar mötet för öppnat.

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

§ 3 Val av justerare
Eva P och Alf B

§ 4 Godkännande av dagordning
Christian läste upp den föreslagna dagodningen och denna godkändes.

§5     Föregående mötesprotokoll.
Föregående mötesprotokoll gicks igenom och detta godkändes.

§ 6 Utvärdering av föreningens aktiviteter under kvartal 4,
Bockjakt genomfördes i samhället, tack familjen Eisner för hjälp med byggnation av 
mini bockarna. Vi gratulerar också bröderna Blomqvist som hittade den vilsna bocken 
först. Presentkort är uthämtat på Barkös.

Sven och Chrsitian har varit på prioreteringsmöte i Ormaryd.
Mötet genomfördes med reprensentanter från Ormaryds samhällsförening, Stensjöns 
samhällsförening, reprensentanter från NAV och Kultur och Fritid.
Mötet handlande om skötsel som föreningarna sköter och vad kommunen sköter,
dock ej avtalsfrågor.



§7     Kommande aktiviteter i nuvarande kvartal 1
Årsmötet.
Beslutat datum för detta är den 28/2 kl 19 00
Plats Missionskyrkan
Eva P kontaktar Anders J om hyra av lokal.
Förtäring Semlor
Henrik H beställer på Hannas i Björköby och tar med på vägen hem.

Gäst är Björn Odengren som blir intervjuad av Inger Abram

Eva P köper blommot till gästerna och även till Stig och Eivor som upplåter mark till 
olika evenemang i samhället.

Inbjudningar
Hemsidan Jonas E  senast 11/2
Facebook Jonas E  senast 11/2
Affischer Jonas E senast 11/2
Annons i tidningen, Henrik H pratar med Tommy Warin om annons i Höglandet.nu som 
är en gratistidning som utkommer till alla hushåll på Onsdagar. Vi annonserar i numret 
den 15/2.

Verksamhetsberättelse
Christian och Henrik H gör denna den 23 alt den 24/1

Kassarapport
Eva , Alf och Jonas gör denna. Skickas senast den 10/2 till revisorerna.

Valberedningen
Christian kontaktar valberedningen 
Det vi vet är att Alf går in på sitt sista mandatår 2017
Eva och Henrik H sitter valda tom 2018
Jonas och Svens tid har gått ut om vi inte kan hitta mer info, kanske valberedningen har 
koll.
Omval på supplianterna Annica H, Annica L och Henrik A

Bocken skall bort och Christian kontaktar Magnus ang detta.

§ 8    Skötsel som vi sköter
För säsongen så är det enbart flaggningen som vi sköter och det sköter Alf B.



§9 Ekonomi
Kassarapport , medlemsinbetalningar
Utgående saldo den 31/12       
På kontot 74 109:-
Kontant 2583:-

§10 Adresser och medlemsregister
Jonas och Eva skapar ett register utformat som Eva vill ha det.

  §11           En halv miljon ideer - fortsättningen
                   Avrapportering från Kommitè
                   Inga nya möten men de berörda i gruppen borde göra ett studiebesök i ormaryd som 
                   ligger ett år före oss.
                  
                   
               

  §12            Tre små saker – Samhällsutvecklingen, Gemenskap, Kommunikation
                     Avrapportering från kommittèerna.

                    Trafikgruppen har träffats och de har snart en färdig produkt att presentera för Nässjö 
                    kommun. Christian gjorde en kort redogörelse för vad de har för planer.

                   Gemenskapsgruppen har träffats och planerat för årsmötet. Målet för gruppen är att
                   få ett välbesökt möte.

                   Kommunikation 
                   Arbetet fortgår genom att de håller Facebooksidan levande.

  §13            Inkomna Skrivelser.
                    Per Arne Karlsson , Styggstorp har kontaktat Henrik H ang att sista numret av 
                    Stensjönbladet ej delades ut i Styggstorpsregionen.
                    Henrik H kontaktar Mattias Eisner i ärendet.

  § 14          Övriga frågor. 
                   Krishanteringsutbildningen MSB
                   Den 22/4 är föreslaget datum, mer info om denna kommer senare.

                   Christian har som förslag att samhällsföreingen ska verka för ett äldreboende i 
                   Stensjön.



                  Årstidsplan
                  Christian har en god idè att på hemsidans förstasida så skall det finnas en årtidsplan.
                  Där skall man kunna läsa om alla kommande aktiviteter som är inbokade.
                  Alla föreningar skall vara med .

                  Vi skall nu försöka genomföra den goda tanken att ge ut en Stensjön kalender.
                  En kalender med 12 fina kort från Stensjön med omnejd.

  § 16           Mötets avslutande.
                    
                    Mötet avslutades med te och fralla.

                   Ordf Christian T                                                sekreterare Henrik H

                  Eva P                                                                    Alf B
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