
Styrelsemöte SSF

Datum: 26/112016
Tid: 18:00
Plats: Filialen

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

§ 1 Mötets öppnande
Christian förklarar mötet för öppnat.

§ 2 Val av sekreterare för mötet
Henrik Hulterskog

§ 3 Val av justerare
Annica L och Sven N

§ 4 Godkännande av dagordning
Dagordningen lästes upp och godkändes.

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

§ 6 Utvärdering av föreningens aktiviteter under kvartal 3,
Monumentrenovering, Civilkuragekvällen, Bockdagen.
Monumentrenovering har genomförts.
Jonas och Christian har varit på civilkuragekvällen, med sig fick de insikten att vi har 
det bra i Stensjön med förhållandevis lite problem.
Bocken är klädd och vi väntar tillökning till Jul då vi ställer dit en liten bock.
Sven N ansvarig, Christian och Henrik hjälper till.



§7     Kommande aktiviteter i nuvarande kvartal och kommande kvartal.
Kvartalet 4 & 1
Priorerteringsmöte i Ormaryd , Årsmöte mm.
Christian , Jonas , Sven och ev Alf åker på prioreteringsmötet i Ormaryd.

Årsmötet.
Gemenskapsgruppen arrangerar detta mötet, datum plats och upplägg.
Stig och Eivor skall bjudas in till årsmötet.
Gruppen träffas hos Annica H den 15/12 för planering.

§ 8    Skötsel som vi sköter
Återkommer med detta nästa möte.

§9 Ekonomi
Kassarapport , medlemsinbetalningar
Den 26/11 så var kassabehållningen 77351,99 på kontot och 1906:- i kontanter.

§10 Adresser och medlemsregister
Finns i bokföringsprogrammet men Eva arbetar med att uppdatera detta till ett format 
som hon vill ha det.

  §11           En halv miljon ideer - fortsättningen
                   Avrapportering från Kommitè

                   Ett möte genomfördes i November , dock så kom inte reprensentanter från alla
                   föreningar. Beslut togs om att träffas på det nya året.
                   Motorcykelklubben har deklarerat att de avstår medverkan i detta projekt.

  §12            Tre små saker – Samhällsutvecklingen, Gemenskap, Kommunikation
                    Avrapportering från kommittèerna.
                    Samhällsutveckling.
                    Trafikgruppen har träffats och Christian redogjorde för detta.
                    Gemenskapsgruppen
                    Gruppen planerar för årsmötet, träff hos Annica H den 15/12 kl 1900.
                    Kommunikation
                    Har ej träffats men arbetet med hemsidan och facebook fortlöper.



  §13            Inkomna Skrivelser.
                    Vi har fått skrivelse från Nässjö Kommun ang äldrevården.

  § 14          Övriga frågor. 
                   Lucas Harrysson har fått ett anonymt brev ang sitt engagemang i Trafikgruppen, Lucas 
                   avsäger sitt jobb i gruppen efter detta

  § 16           Mötets avslutande.
                    Mötet avslutas enl tradition med ärtsoppa.
                    
                    

               Ordf   Christian T                                                    sekr    Henrik H

            

          Protokolljusterare       Annica L                                                                   Sven N
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