
Protokoll 

Styrelsemöte 190808 

 

Närvarande: Fredrik, Benny, Sara, Suzette, Ulrika och Theresia 

 

                     Mötet öppnas 

§1901 

Ordförande förklarar mötet öppnat 

                     Godkännande av dagordning 

§1902 

Dagordningen godkännes 

                                      Val av sekreterare 

§1903 

Theresia väljs till sekreterare vid dagens möte. 

                        Val av justerare 

§1904                                                      

Till att justera dagens protokoll valdes Suzette och Sara. 

        Sjunnenskylt 

§1905 

Beslut tas att införskaffa en ”Välkommen till Sjunnen” skylt. Texten ska vara vit mot en 
bakgrund som symboliserar Sjunnen. Gemensamt för alla gatunamn i samhället är att det 
innehåller ordet berg. Suzette ansvarar för att ta bilder vid ”Isväggen” på elljusspåret och 

lägga upp förslag i styrelsens grupp på Facebook. 

    Sommarfest 

§1906 

Tidigare planer ändras då vi inte är ute i tillräckligt god tid och inte lyckats få tag i någon som 
kan komma och underhålla på kvällen. Följande beslutas: 



Datum: 24/8  

Kl 13 samlas alla i lekparken för att umgås och för fotbollsmatch mellan lagen Botten och 
Toppen. Vi tänder grillar, den som finns på plats och den vi har i källaren på 
Karlsbergsgården, och alla som kommer får ta med eget fika/grilltillbehör.  

Kl 19 träffas vi i Karlsbergsgården för forsatt umgänge och musikquiz. Eget dricka får medtas 
men vi bjuder på kaffe, te och snacks. Chokladask inköps som pris till vinnare i quizen. 

Att göra:  

Suzette tar kontakt med samhällsföreningen i Kvillsfors om vi kan låna deras hoppborg att ha 
under dagen i lekparken. Susanna får därmed avboka tidigare bokade hoppborgar. 

Fredrik skriver ut lappar med information om dagens aktiviteter och vi går snarast ut med 
lappar och lägger i brevlådorna. Även ansvarig för annonsering på Vi i Sjunnen och 

Sjunnen.se 

Fredrik ordnar musikquiz. 

Sara köper in: kaffe, te, mjölk, servetter, pappersmuggar, snacks, sopsäckar, grillkol och 
tändvätska samt en chokladask. 

Theresia hör med HSK om västar kan lånas till fotbollsmatchen. 

         

§1908. 

Mötet avslutas. 

 

 

 

Sekreterare:    Ordförande 

 

………………………………………………………  ………………………………………………………. 

Theresia Bohman Käck   Fredrik Esseen 

 

Justeras: 

 



……………………………………………………….  ……………………………………………………… 

Suzette Johansson   Sara Franzén 


