
Konstituerande Styrelsemöte SSF

Datum 22/3 2017
Tid 19,00
Plats Filialen

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

§1 Öppnande av mötet.
Christian förklarar mötet för öppnat.

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

§3 Val av justerare av protokoll
Sven Nyström och Eva Petri.

§4 Godkännande av dagordning
Christian läser upp dagordning och den godkännes.

§5 Föregående mötesprotokoll
Jonas läser upp föregående mötesprotokoll från mötet den 11/1

§6 Konstituerande av styrelse.

Ordf: Christian Tenggren (valdes på årsmötet)
Vice ordf: Jonas Ekdahl ( sitter på 1år i styrelsen)
Sekreterare: Henrik Hulterskog
Vice sekreterare: Annica Hesselgren (suppleant)
Kassör: Eva Petri
Ord ledamot: Sven Nyström
Ord ledamot: Alf Barkö
Suppleant: Henrik Almström
Suppleant: Annica Lundgren

§7 Kommande aktiveter

Påsken
Vi skall köpa in ris för att smycka samhället på följande platser.
Stationen , monumentet och Barkös handel.
Eva kollar med Lions.

Sven skissar på ett ägg att ha i rondellen dvs ett rondell ägg.

Valborg
Vi startar som vanligt kl 19,30 från lekplatsen med fackeltåg.
Alf kontrollerar med Stig ang brasan på Dalängen.
Vi skall ha ett lotteristånd
Vi skall ha två lottringar och vinsterna skall bestå av 5 stora hinkar fyllda med specerier och 3 
mindre hinkar med godis.



Förslag på vårtalare är 
Pernilla Mårtensson
Josef Darius

Henrik kontaktar Pernilla och frågor om hon är intresserad av detta.

Korvgrillning
Alf B ordnar med råvaror, grillen lånar vi av idrottsföreningen.

Ljud och sång
Jonas kontaktar Anders Josefsson ang lån av ljudanläggning.
Christian kontaktar Ulrika E ang vårkören.

Vårstädning
Datum blir Lördagen den 29/4 kl 10.00
Samling Badplatsen
Jonas orndnar med affischer
Alf beställer hem hamburgare med tillbehör.
Vi köper i år ved till grillen på badplatsen, detta för att se om vi kan motverka skadegörelse och 
eldning av inventarier.
Henrik ringer Magnus i Sonarp.
Christian kontaktar kommunen ang västar och plockpinnar mm.

§8 Ekonomi
Bokslut är gjort , i övrigt oförändrat sedan årsmötet.
Arbetet med medlemsregister fortsätter.

§9 En halv miljon.
Jonas informerar om en idekväll som kommunen håller den 4/4 kl 19,00 plats Missionshuset.
Jonas sätter upp affischer och annonserar på fb och hemsida.

§10 Övriga frågor

Trafiksäkerhetsgruppen
Christian informerar om de senaste nyheterna från gruppen.
Motgångar från myndigheterna

Äldrevården
Med anledning av tidningsartikeln så har vi gått igenom utskickad folder en gång till.

Området väster om återvinningen
Kommunen har för avsikt att röja detta område från buskar och sly.
Henrik H och Linus Melin på Oxövägen har fått ok från Tommy Friman Nässjö Kommun att göra 
en enklare cykelbana till barnen i detta område, denna blir initialt kort och  anpassad till användarna
men den skall vara utvecklingsbar.

Krishanteringsmötet den 22/4
Propagera för detta !



Badplatsen
Kommunen har beslutat om att vi kommer får en Wc till vår badplats. Detta ser vi som mycket 
positivt.

Stensjönbladet
Christian kontaktar Mathias E ang denna tidning.

Hemsidan
Vi skall uppdatera hemsidan med  de nya befattningarna i styrelsen.

Datum för styrelsemöten under 2017

17/5   kl 19,00  Filialen
23/8   kl 19.00  Filialen
25/11 kl 19.00  Filialen
17/1  kl  19.00  Filalen

§11 Mötet avslutande
Mötet avslutas på vanligt vis med kaffe och fralla, tack för det Affe.

Ordf Christian T                                                                     sekr Henrik H

Sven N                                                                                           Eva P


