
Protokoll Styrelsemöte SSF
23/8 Kl 19;00
Filialen

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

§1 Mötets öppnande
Christian förklarar mötet för öppnat.
§2 Val av sekreterare för mötet
Henrik Hulterskog
§3 Val av protokoll justerare
Alf B och Jonas E
§4 Godkännande av dagordning
Christian läser upp föreslagen dagordning och denna godkännes.
§5 Föregående mötesprotokoll
Christian läser upp föregående mötesprotokoll och detta godkännes.
§6 Utvärdering av föreninges aktiviteter under kvartal 2/3
Stoneman, ett arrangemang där föreningarna samverkat.
Utsmyckning i rondellen vid midsommar.
Gräsklippning vid monumentet
Badplats skötsel och vi har dessutom fått en WC till badplatsen.
§7 Kommande aktiviteter höst/vinter
Badplatsen
Vi stänger badplatsen den 2/9 med start kl 09,00
Rampupptagning , stängning av Wc och allmän städning.
Höstkul
Halloween, utsmyckning i rondell och på järnvägstation.
Rondellekan
Tjärning och placering den 2/9
Bocken
Jonas ringer Magnus ang bockbygge. Någon gång under Oktober bör detta ske.
Julgranen
Henrik och Christian kollar att det finns ström.
Vi skall planera in en avverkning av buskar i området runt granen.
Annica pratar med Anders J.
§8 Utbildning
HLR och Brand
Datum som ligger på förslag är 16/11 kl 18,30 på brandsstationen. Detta är en 
Torsdag.
§9 Ekonomi, Kassarapport
Vi har vid dagens datum 103 532:-
Vi har fått in 17 520:- på medlemsinbetalningar.



§10 Stensjönbladet
Christian läser upp sin Möjligheternas Stensjön som är vår information i detta 
Stensjönblad.
§11 En halvmiljon ideèr
Jennifer Cronborn kunde ej medverka vid mötet som hon tidigare hade aviserat.
Hon hade dock några frågor ang skötsel på ev byggen som kan bli av den halv 
miljonen.
Christian svarar ang detta.
§12 Trafikgruppen
Christian informerar om senaste jobbet inom trafikgruppen.
Christian ställer frågan om vi är positiva till en artikel i tidningen.
Styrelsen är för en postiv artikel i tidningen.
§13 Hemsidan, mail, dropbox.
Gunnar E vill ha en egen flik på hemsidan för trafikgruppen.
Vi beslutar att vi inte skall ha några undergrupper på hemsidan tillsvidare.
Jonas informerar att nu finns Stensjönbladet att läsa elektroniskt på hemsidan.
§14 Lekplatsen, samhällsplanering
Christian har pratat med Stefan Nilsson på Nässjö Kommun.
Vi har i uppgift att välja ut vad vi tycker är en lämplig plats för en ny lekplats i 
samhället, och även att få tillstånd av markägare.
§15 Inkommna skrivelser
Vi har fått en inbjudan till ett prioreteringsmöte som handlar om skötsel i samhället.
Förslag på datum på detta är 17/1 från Nässjö Kommun men Christian vill ändra 
datum då vi vill ha detta möte innan vintersäsongens arbete drar igång.
§16 Övriga frågor
Jonas tar upp att det har lagts upp annonser på vår facebook sida. Detta är inte ok då 
vår sida enbart skall var en infornations sida så annonser kommer att tas bort.
Annica H tar upp frågon om ett nätverk för kvinnliga företagare i Stensjön.
§17 Mötets avslutande
Mötet avslutas med fika.

Christian T                                                       Henrik H

Alf B                                                                Jonas E


