
Protokoll 

Digitalt styrelsemöte via Teams 2021-01-21 

 

Närvarande: Fredrik, Jan-Åke, Benny, Sara, Susanna, Ulrika och Theresia 

 

                     Mötet öppnas 

§2101 

Ordförande förklarar mötet öppnat 

                     Godkännande av dagordning 

§2102 

Dagordningen godkänns 

                                      Val av sekreterare 

§2103 

Theresia är sekreterare vid dagens möte. Till att justera dagens protokoll valdes Ulrika och 
Susanna. 

                                                        Föregående protokoll 

§2104 

Genomgång av föregående protokoll från årsmötet. 14 personer deltog i lekparken där det 
bjöds på korv och bröd, kaffe och kaka.  

Det efterfrågades bänkar utmed elljusspåret, badplats vid Emån, uppsnyggning av infarten 
till Sjunnen samt området vid gamla lekplatsen ovanför gamla dagiset där sly växer upp och 

skymmer sikt. 

                                               Karlsbergsgården 

§2105 

Jan-Åke uppger att ledningsgruppen på Tekniska kontoret ser över sina lokaler och avyttrar 
det som inte längre är lönsamt. Däribland Karlsbergsgården som kommunen har all kostnad 
för och som vi i Sjunnen kan nyttja kostnadsfritt. Hur ser framtiden ut för Karlsbergsgården? 



Har samhällsföreningen möjlighet att driva huset med de medel som finns och finns intresse 
i samhället att ha kvar byggnaden? Inga beslut är ännu tagna. 

I nuläget används Karlsbergsgården som vävstuga, bas för samhällsföreningen och 
samlingsplats i Sjunnen. Här bedrivs tomtesmyg, halloweenfest, filmkvällar, fotbollsmatcher, 

ölprovning mm. Intäkt för samhällsföreningen då lokalen hyrs ut och även bord och stolar. 
Lokalen utgör en viktig plats i samhället och troligtvis skulle samhällsföreningen försvinna 

och lokalen försvann. 

                                                           §2105   Sjunnens Alpina 

Fredrik tar upp frågan om det kan vara aktuellt med sammanslagning av Sjunnens Alpina och 
Samhällsföreningen för att tillsammans kunna verka för Sjunnens framtid på bästa sätt. 

Christoffer Dahlskog som ingår i styrelsen i Sjunnens Alpina tar till nästa möte reda på vad 
som krävs för att två föreningar ska få slås ihop och hör efter hur övriga ställer sig till 

sammanslagning. 

 

                                                                §2106                                                      Rolfs åsikter 

Fredrik tar kontakt med Rolf för att se om han är intresserad av att bli projektledare för 
pensionärer som tillsammans kan vara drivande i att tillverka bänkar och hjälpa till att bistå 

styrelsen.  

Jan-Åke ser över vilka möjligheter kommunen har att hjälpa till att snygga till infarten. 
Undersöker även om bidrag kan sökas via tex Stena eller andra stiftelser. Vad får vi som 

samhällsförening själva göra i samarbete med kommunen? 

Bygga grillplatser i skidbacken? Fredrik och Benny tar fram förslag. 

Överenskommer om att avvakta med aktiviteter fram till efter sommaren på grund av 
rådande pandemi. 

        Nästa möte 

§2107 

Nästa möte bestäms till 18/3 kl 19 via Teams.  

Avvaktar med årsmöte ytterligare pga pandemin. 

 

 

 



Sekreterare:    Ordförande 

 

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

Theresia Bohman Käck   Fredrik Esseen 

 

Justeras: 

 

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

Susanna Dahlskog   Ulrika Bernström 


