
Styrelsemöte SSF 
Datum 2016 08 24                                                                                   Plats Filialen 

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

§1. Mötets öppnande
Christian förklarar mötet för öppnat.

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

§3. Val av protokolljusterare.
Sven N och Alf B valdes till justerare.

§4. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.

§5. Föregående mötesprotokoll
Christian läste upp föregående mötesprotokoll , detta godkändes.

§6. Utvärdering av föreningens aktiviteter under kvartal 2.
Vi har vid två tillfällen promotat En halvmiljon ideèr, vid mc dagen och vid 
landsbygdensdag.

Vi har haft badplatsskötsel. Staket, dörrar, hopptorn har fått sin en uppsnyggning. Vi 
har även röjt sly och buskar. Detta har vi gjort vid två tillfällen.

Vi har gjort om hemsidan till en modernare layout. Vi har skaffat dropbox för lagring 
av tex dokument och bilder.

Vi har kondolerat vid Bengt Johanssons begravning, Bengt var en av de första 
ordföranden i SSF.

§7. Kommande aktiveter i kvartal 3 och 4.
Jonas gör en reklam/inbetalnings affisch för föreningen som vi skall sätta upp på våra
nyrenoverade anslagstavlor.

Höststädning på badplatsen och renovering sockel monumentet.
Datum för detta blir den 24/9 med start kl 09:00 vid monumentet. Efter detta forsatt 
arbete vid badplatsen med avslutning vid grillen. Var och en som kommer tar med sin
egen mat/pickninck att värma på grillen och sitt eget dricka till maten.
Tanken är att detta skall bli som en liten avslutningsfest för sommaren. Dock en 
väldigt enkel sådan där gästerna gör festen.
Henrik H mailar inbjudan/påminnelse ca en vecka före och Jonas skriver och 



informerar  på facebook.
Sven har i uppdrag att skaffa fram material och verktyg för sockelrenoveringen vid 
monummentet.

Vi skall vid 1-3 tillfällen informera för En halvmiljon ideèr.

Christian kollar vem som sköter och har ansvar för området kring förskolans 
parkering.

Jonas pratar med Magnus om årets bock klädning.

§8.  Skötsel som vi sköter.
Christian har pratat med kommunen om hur mycket vi skall vara ansvariga för på tex 
badplats. Inget konkret svar från deras sida ännu. Mera samtal väntar.

§9. Ekonomi.
Vi har vid dagens datum den 23/8: 80 113:- på kontot och 706:- i kontanter.

§10. Adresser och medlemsregister.
Eva kontaktar Lars Donald A om det eventuella befintliga medlemsregistret.
Vi jobbar vidare efter att vi har detta.

§11. En halvmiljon ideèr – forsättningen.
Utveckla/utse en jury ihop med de andra föreningarna i byn.
Få in mera förslag.
Föreslaget möte mellan föreningarna blir under V 37.

§12. Tre små saker- Samhällsutvecklingen,Gemenskap,Kommunikation.
Christian vill delaupp dessa tre områden i tre olika ansvarsgrupper.

Följande grupper bildades.

Kommunikation : Jonas, Eva, Alf
Gemenskap: Annica, Annika, Eva, Henrik
Samhällsutvecklingen: Christian, Sven, Henrik A.

§13. Ny hemsida.
Vi tittade på den nya hemsidan och Jonas presenterade den och berättade om jobbet 
med att färdigställa den.
Jonas uppmande även att maila honom neutrala Stensjönbilder, gärna med tillhörande
text.

§14. Inkomna skrivelser.
Daniel Holm har skrivit att han vill ha med information om att kyrkan finns i 
Stensjön. Detta är åtgärdat.



Gunnar Engmalm har skrivit till oss där han informerar om den trafikgrupp som just 
nu bildas i Stensjön.
Gunnar skriver även att han vill ha med information om båtbryggeföreningen på 
hemsidan. 
Vi beslutar att ta med båtbryggeföreningen på hemsidan.
Vi har fått bladet Kultur och fritid informerar.
Där kan man läsa att ny föreningssamordnare är Per Andrèn.
Vi har fått inbjudan till  årliga Prioreteringsmöten.
Detta hålls i Ormaryds hembygdsgård den 14/12 kl 18-20.
Tre stycken är anmälda från oss men fler kan gå om intresse finns.
Vi diskuterar mer om detta nästa möte.
Christian har skrivit minnesanteckningar från det möte som Gunnar E och han hade 
ang trafikgruppen.

§15. Övriga frågor.
Kommunen ställerupp mobil sortergård i övriga samhällen en gång/år men inte i 
Stensjön. Varför?
Christian kollar vem vi skall prata med om detta.
WC/toalett till badplatsen, hur går det? Inget i år men kanske till nästa år. Frågan
lever.

§16. Mötets avslutande.
Mötet avslutas med kaffe och kaka.

Ordf Christian T                                                              sekreterare Henrik H

Justeringsmän 

Alf B                                                                                                    Sven N


