Protokoll Styrelsemöte SSF

Datum: 16/5 2017
Tid: 19:00
Plats: Filialen
Närvarande Annica H, Alf B, Henrik H, Jonas E, Sven N, Henrik A, Eva P

§1

Mötets öppnande

Christian förklarar mötet för öppnat.
§2

Val av sekreterare för mötet

Henrik Hulterskog välj som sekreterare för mötet.
§3

Val av justerare

Sven Nyström och Eva Petri
§4

Godkännande av dagordning

Christian läser upp den föreslagna dagordningen och den godkändes.

§5

Föregående mötesprotokoll.

Christian läser upp och redogör föregående mötesprotokoll och detta godkändes.
§6

Utvärdering av föreningens aktiviteter under kvartal 1
Vi har genomfört att antal bra aktiviteter.
Valborg, Krishanteringskurs, En halv miljon ideer träff mm.

§7

Kommande aktiviteter sommar, tidig höst

Badplats
Sommarförberedelse den 28/5 kl 10,00
Ramp skall i vattnet , rensning skräp ogräs mm.
Vi behöver ny sommarjobbare.
Henrik H frågar Albin Bromander.
3000:- utgår i ersättning för detta jobb.

Sommarkul
Till midsommar så smyckar vi ekan med blomster och sätter en midsommarStång i rondellen.
Tid för detta blir den 22/6 kl 1900.
Samling vid monumentet.

Stensjön Ultimate
Henrik H ringer Pernilla Mårtensson ang fortsättning av planeringen och vi behöver
bestämma ett datum när tävlingen skall hållas.
Skall vi ha barnklasser?

§8

Sommarfesten

Lokal
Hemma hos Henrik Almström
Datum
Henrik återkommer med datum när denna fest skall hållas.
Utlysning

§9

Ekonomi
Kassarapport , medlemsinbetalningar
Vi har 72 742,94 på kontot och 2400:- i kontanter.

§10

Stensjön Bladet

Vi har gått igenom de rundorna som vi har att dela ut och det visar sig
att vi täcker dom bra.
Jonas informerar om att man kan registrera sig på hemsidan med mailadress så
kan man få Stensjön Bladet som nyhetsbrev.

§11

En halv miljon ideer.
Jonas gick igenom de förslag som har kommit in .
Den 3/6 så bedriver vi röstfiske på Mc Klubbens mässa.
Christian ringer Mc klubben om närvaro.
Sista dagen för förslag är den 3/6.

§12

Trafikgruppen
Trafikgruppen informerar om att deras arbete går trögt.
Men NTF stöttar med hjälp.

§13

Hemsidan, mail, dropbox,
Jonas informerar att det nu finns en kalender på hemsidan.
Denna skall utvecklas under året och vi försöker få de andra föreningarna
att lägga in sina aktiviteter.

§14

Lekplatsen
Kommunen projekterar för en ny lekplats.
Förslag från Stefan Nilsson är den skall ligga vi förskolan men vi ser hellre att den
placeras till området runt Svalövägen , Centrum för att få mer spridning lekplatserna/
näridrottsplatsen.

§ 15

Inkomna skrivelser
Inga inkomna skrivelser.

§ 16

Övriga frågor
Inbetalningskorten skall delas ut innan midsommar.
Christina jobbar på ett inbetalningskort.
Jonas informerade om appen Tryggve.

§17

Mötets avslutande.
Mötet avslutades med kaffe och smörgås.
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