
Protokoll

Styrelsemöte 2016-04-07

Närvarande: Anne-Marie, Iron, Christina, Susanna, Sara, Fredrik och 
Theresia.

Mötet öppnas
§1601

Ordförande förklarar mötet öppnat.

Godkännande av dagordning
§1602

Dagordningen godkännes.

Val av justerare
§1603

Till att justera dagens protokoll valdes Sara och Susanna.

Föregående protokoll
§1604

Föregående protokoll och protokollet för årsmötet godkänns och läggs 
till handlingarna.

Återkoppling till årsmötet
§1605

Fredrik informerar om att det kommer kosta 7500kr att fixa bredband i 
Myresjö.

Fredrik har varit i kontakt med trafikverket och skyltar är nu beställda 
och påväg, ska vara uppe inom 1 månad.

Övriga synpunkter som disskuterades angående vägen går ej att 
påverka.

Fredrik har lagt ut meddelande om detta på vi i Sjunnen.



Med anledning av diskussionerna som blev runt HVB-hemmet som ska 
öppna i Sjunnen ska Fredrik kontakta Nadia Edborg som äger boendet.

Anna-Stina Blomqvist är ansvarig i Sjunnen för grannsamverkan och 
sammankallar vid behov.

Årets tänkta aktiviteter
§1606

Tipspromenaderna:

8/5 Iron / Fredrik
                15/5 Anne-Marie / Christina

    22/5 Dennis / Malin
    9/10 Suzette / Malin
  16/10 Fredrik / Iron

       23/10 Theresia / Sara
De som är ansvariga för första tipsrundan ser över priserna.

29/10 Halloweenfest  Susanna, Ulrika, Johanna och Theresia.

11/12 Tomtesmyg: Anne-Marie, Christina och Iron.

17/6 Pubkväll/ Fotbollskväll Sverige-Italien kl.15
Storbildsskärm från kl.14.30 och resten av kvällen.

Dennis har projektor, Susanna och Theresia hjälper till.

Theresia och Fredrik ansvarar för lapp om årets aktiviteter.

Fredrik sammankallar till nästa möte, inget datum bestämt.

Pratar om att rusta upp Karlsbergsgården. Fredrik tar kontakt med 
kommunen och kollar om vi kan få hjälp med material om vi själva gör 
jobbet. De ansvariga samlas efter Fredrik haft kontakt med kommunen.

Vad vill vi ha lokalen till?
Kan vi nyttja lokala hantverkare?

Ansvariga: Susanna, Theresia, Sara och Ulrika.



Mötet avslutas
§1607

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Vid pennan:                                               Ordförande:
…………………………………                   …………………………………
Theresia Bohman Käck                             Fredrik Esseen

Justeras:
………………………………….                  …………………………………..
Sara Fransén                                            Susanna Dahlskog


