2014 04 01

Plats: Filialen
Styrelsemöte Stensjöns Samhällsförening

Närvarande : Per E, Jonas E , Sven N, Alf B, Ulrika E, Jeanette C, Henrik H
§ 1 Öppnande av möte
Per E öppnar mötet
§ 2 Val av protokolljusterare
Alf B och Ulrika E
§ 3 Godkännande av föredragningslista
Godkännes
§ 4 Konstituering av styrelse.
Ordf Per E
Vice ordf Ulrika E
Sekreterare Henrik H
Kassör Alf B
§ 5 100år
Arbetet framskrider bra
§ 6 Badplats
Per E ringer Glenn angående möjligheterna att bygga en WC på vår badplats. Städning av
samhället och badplats kommer att äga rum den 26/4 med start kl 09:00. Korvgrillning som seden
bjuder. Jonas fixar affischer. Vi planar för målning av omklädningsrum under året, mer info nästa
möte. Ulrika informerar Smålandstidningen om att vi skall städa samhället den 26/ 4.
§ 7 Valborg
30/4 med start kl 19.30 , fackeltåget startar från gamla lekplatsen. Vårtalare blir Åsa Kristina
Nilsson. Vi bjuder på korv och dricka. Jonas gör affisch Ulrika ringer tidningen och anordnar även
med sånghäften.
§ 8 Sommarfesten
Henrik håller i denna detta år. Datumet för detta blir 5/7 med start kl 17.00 på badplatsen. Vi
börjar med Volleyboll som vanligt.
§ 9 Mc Klubben 31/5
Mc klubben håller öppethus den 31/5 med utställare mm. Vi kommer inte att deltaga med någon
form av aktivitet. Däremot så uppmanar vi alla Stensjönbor att gå på denna begivenhet.
§ 10 Bredband
Två möten har ägt rum, dessa arrangerades utav Citynätet med Tony Hadarsson i spetsen.
§ 11 Uppdrag från årsmötet.
Vi har diskuterat eventuell förändring av hemsidan. Vi låter nuvarande uppdragstagare att
fortsätta med sitt arbete. Angående hastighetsövervakning så kontaktar Per E Karin Hildingsson
som drev denna fråga för något årsedan.

§ 13 Övriga frågor
Anslagstavlorna behöver renoveras, vi bedömer att vi kan göra detta i samband med vårstädningen.
Fundamentet till monumentet behöver snyggas till.
§ Avslutning
Nästa mötes datum den 14/5 kl 19:00
Per E tackar för visat intresse.

Per E ordf

Alf Barkö protokolljusterare

Henrik H sekreterare

