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

Datum: 18/5 2016
Tid: 19:00
Plats: Filialen

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

Alf B och Sven N
§4

Godkännande av dagordning

Christian läste upp föreslagen dagordning och den godkändes.

§5

Föregående mötesprotokoll.

Christian läste upp och gick igenom föregående mötesprotokoll.
§6

Utvärdering av föreningens aktiviteter under kvartal 1
Vårstädningen genomfördes enligt plan med god tillströmning av folk.
Valborg genomfördes enligt plan. Dock så borde vi ha ett bättre prisbord till lotteriverksamheten
nästa år.
Promotion för samhällsföreningen genomfördes på MC Klubbens öppethus. Där informerades
om projektet en halvmiljon ideèr.

§7

Kommande aktiviteter i nuvarande kvartal, kvartal 2
Badplats För att stå rustade när badsäsong drar igång så behöver vi göra en insats med
ogräsrensning, diverse snickerier och iläggning av handikappramp. Christian och Henrik träffas
den 26/5 kl 19,20 och kontrollerar vad vi behöver för material. Datum för arbetsdag annonseras
ut på Facebook.
Framöver så behöver det göras en större insats då åren från leaderprojektet har gått och vissa

delar behöver renoveras. Christian tar fram ett kostnadsförslag som han presenterar för Nässjö
kommun.
Gräsklippning Vi drar ytterligare en runda med SIF. Mette Bromander och Mattias Eisner
kontaktas.
Gräsklippning vid välkomstskylt under Juli ligger på förenings ansvar. Eva har ansvaret att
fördela arbetet.
Infotavlor Eva pratar med Mikael på Optimera om asfaboard tavlor. Helst så vill vi bli
sponsrade. Om vi lyckas få tag i material till detta den 26/5 så byter Christian och Henrik dessa
tavlor.
Landsbygdensdag Lördagen den 2/7 så kör Christian och Jonas en marknadsföring för
föreningen och en halv miljon ideèr. Plats torget utan för Barkös. Jonas gör affischer.

§8

Sommarfesten
Lokal Villa Eva Petri
Datum 16/7 kl 1700 , Återkommer med föraktivitet.
Utlysning Henrik kallar styrelse och valberedning.

§9

Ekonomi
Kassarapport , medlemsinbetalningar
Eva har kontaktat banken så att hon kan sköta betalningar, Affe och Eva träffas den 23/6 för
genomgång av diverse ekonomiska rapporter.

§10

Adresser och medlemsregister
Eva kontaktar Lars Donald Axelsson om befintlig Exelfil med medlemsregister.

§11

En halv miljon ideer upplägg och fördelning
Jonas presenterad de inkomna förslagen ,till antalet ca 15-20 st. Dessa finns nu samlade på
föreningens gemensamma Dropbox.
En jury som utvärderar de inkomna förslagen skall utses. Ett förslag är att juryn skall bestå av
2 personer från varje förening som finns i Stensjön och till hälften kvinnor och till hälften män.
Jonas och Annica H är utsedda att representera SSF. Christian sammankallar de andra
föreningarna i byn. Datum för träff :den 14/6 19:00 . Plats Filialen.
Christian tar även upp med övriga föreningar om årlig återkommande föreningsdag/fest.

§12

Vår vision ,delmål , engagerade medlemmar, våra forum.
Vi har blivit bättre på att nå ut till medlemmarna på våra forum. Detta generade tex stor
tillströmning vid städdagen.

§13

Hemsidan, mail, dropbox,
Jonas kontaktar Mattias E om en uppgradering av hemsidan.

Jonas har skapat en Dropbox där vi kan samla protokoll och foton mm.

§14

Inkomna Skrivelser.
Christian har fått bladet: Kultur och Fritid informerar som han läste upp.
Inga andra skrivelse inkomna.

§ 15

Övriga frågor.
Sven har fått en fråga på byn om ytterligare en avfallstunna för hundbajspåsar. Vi ser dock inte
avsaknaden av sådan i västra delen i samhället som något problem.
Christian frågar Annica H om vi kan få tillgång till någon skrubb i hennes gym/lokal där vi kan
förvara föreningens saker. Annica tror sig kunna lösa detta och det skall vara ett låst utrymme
där Henrik H har tillgång till nyckeln då han även har tillgång till tag för ytterdörr.

§ 16

Mötets avslutande.
Mötet avslutas.

Christian T

Sven N

Henrik H

Alf B

