
Styrelsemöte Stensjöns samhällsförening

Plats Filialen                                                                              Datum 2018 08 29

Närvarande Alf, Frida, Jonas , Sven , Christian, Eva , Henrik H

§ 1 Mötets öppnande
Christian förklarar mötet för öppnat.

§ 2 Val av sekreterare för mötet
Henrik blir vald till att vara sekreterare för mötet.

§ 3 Val av justerare
Eva och Frida blir valda att justera protokollet.

§ 4 Godkännande av dagordning
Christian läser upp den föreslagna dagordningen och denna godkännes.

§ 5 Föregående mötesprotokoll
Protokoll saknas

§ 6 Genomförda aktiviteter
Badplatsbesiktning med kommunen har genomförts.
Sommarfest hos Frida
Stoneman
TSG har varit med i tidning ang trafikläget på genomfartsväg.
Hopptornet på badplatsen är upptaget pga kommande renovering och låg vattennivå i sjön.

§ 7 De tre grupperna

A Gemenskap
Förslag på höstaktivitet är att genomföra en Oktoberfest.
Datum Lördagen den 6/10
Plats Badplatsen i ett hyrtält.
Mat från tex Hannas i Björköby mm

B Kommunikation
Jonas gör ett bra jobb med facebook och hemsida.

C Samhällsutveckling
Trafiksäkerhetsgruppen jobbar vidare.



§ 8 Kommande aktiviteter Höst/Vinter
Oktoberfest
Julfest
Bryggbygge
Christian och Mikael H är byggansvariga
Handikappramps upptagning och stängning av badplats Söndagen den 16/9 kl 10 00.
Ang projektet En halv miljon ideer så har projektansvarig på Nässjö Kommun slutat så detta projekt
är för tillfället stillastående.

§ 9 Ekonomi
Inbetalda medlemsavgifter tom den 29/8 är i kronor 19 010:-
Föreningens saldo per den 29/8 är 102 446:-

Kommunen har ej betalat ut skötselbidraget för badplatsen ännu, Christian frågar varför.
Kommande kända utgifter är bryggbygge och Oktoberfest.

§ 10 Inkomna skrivelser
Christian går igenom de inkomna skrivelser som vi har fått, det är bla en inbjudan till ett 
prioriteringsmöte i Ormaryd den 12/9.

§ 11 Övriga frågor
Vi borde skylta och göra badplatsen till en rökfri zon då vi som städar där upplever problem med att
det slängs fimpar på marken vilket ej är trevligt för badgäster.
Förslag på ”rökruta” , vi tittar på detta när vi har vår höststädning.
Vi bör sätta upp skyltar i omklädningsrum som hänvisar till Herr och Dam, det har under sommaren
förekommet viss förvirring ang val av omklädningsrum.

§ 12 Mötets avslutande
Mötet avslutas med kaffe.
Nästa möte som vi får flytta till 27/11  lägger vi i samband med julbockens klädnad och julfesten.  

ordf Christian                                                    Sekreterare Henrik

Justerare Eva                                                    Justerare Frida


