
Protokoll

Styrelsemöte 2015-02-12

Mötet öppnas

§1501

Ordförande förklarar mötet öppnat.

Godkännande av dagordning

§1502

Dagordningen godkännes.

Val av justerare

§1503

Till att justera dagens protokoll valdes Suzette Johansson och Susanna Dahlskog.

Föregående mötesprotokoll

§1504

Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna.

Medlemsavgifter

§1505

Medlemsavgiften är samma som förra året.
Vi ska skriva ihop en lapp med lite information om vad som händer under året och 
dela ut den informationen tillsammans med inbetalningskort för medlemsavgiften.
Vi har tänkt att gå runt och dela ut denna lappen till alla i Sjunnen och samtidigt 

passa på att presentera oss för att förhoppningsvis locka fler medlemmar.
Det är idag 107 av 167 hushåll som är medlemmar.

Christina köper in 4st kvittensblock som vi kan ha med oss ifall det är några som vill 
betala kontant.



Webbplats och facebook

§1506

Fredrik visar oss webbplatsen han har skapat med adressen sjunnen.se
Han har betalat de 95kr det kostar per år att ha detta domännamnet.

Alla som vill i styrelsen ska få inloggningar så att vi kan hjälpas åt att fylla sidan 
med information.

Fredrik vill ha in bilder så fort som möjligt för att kunna byta ut bilden han lånat.

På facebook ska vi skapa en öppen grupp för att alla ska kunna besöka den utan 
att bli inbjuden och den kan vi använda för att länka till hemsidan.

Jubileumsfirande

§1507

Vi beslutar att vi ska ordna ett 40 års jubileum den 30/5. För att hålla i planeringen 
valdes Johanna, Susanna, Fredrik, Dennis, Suzette och Ulrika.

Vi pratar lite runt vad vi kan ha för aktiviteter och bestämmer datum för ett separat 
möte för planering av festen.

Tanken är att vi presenterar vår planering på nästa styrelsemöte.
Vi bestämmer att vi ska gå runt i Sjunnen innan och sälja lotter för att få in pengar.

Övriga frågor

§1508

Tidigare medlemmar i styrelsen har i olika smågrupper sammanställt info om 
Sjunnens historia. De ska prata om hur de kan dela med sig av den informationen 

på bästa sätt.

Tipspromenaderna i vår blir 26/4 10/5 och 24/5 kl.10
Ulrika ser till att det finns en ansvarig för varje datum.

Vi bestämmer även att vi försöker fixa en kväll med ölprovning här i 
Karlsbergsgården. Iron ska kolla med Christer Hultman som håller i detta om han 

kan ställa upp någon Lördag här i vår.

http://sjunnen.se


Iron har med sig papper med information om vad det innebär att sitta på de olika 
positionerna i en styrelse och går igenom detta med oss.

Idag går all post till Iron, vi måste bestämma vem den ska gå till i fortsättningen.
Fredrik eller Ulrika? 

Nästa möte

§1509

Nästa styrelsemöte blir den 14/4 kl.18
Fredrik bjuder in de som inte var här idag.

Vid pennan 2015-02-12

…………………………………………
Ulrika Bernström

Justeras:

…………………………………………             ……………………………………………
Suzette Johansson                                        Susanna Dahlskog




