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Styrelsem öte 2020-01-26

Plats: Hos Carina Sunnerås Börjesson
Niirvarande: Gunnar Gustavsson, Göran Bengtsson, Carina Sunnerås Börjesson, Bengt Unell,
Bert Dahlgren, Mikael Jörgner och Björn Alfredsson. Alla i styrelsen var niirvarande.

1. Ordforanden Björn Alfredsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Dagordningen presenterades.

3. Björn gick igenom ftiregående mötesprotokoll.

4. Göran Bengtsson gick igenom den ekonomiska redovisningen. Vi kommer attlägga
fram ett forslag på årsmötet om att ha ett brutet räkenskapsår.

5. Bert har kollat den nya bansträckningen ftir tipspromenaderna. Nya stolpar behövs ej.
Vi beslutade nya priser flor tipspromenaderna: 1 :a pris 200 kr,2:a pris 100 kr, tre stycken
lottade priser å 100 kr och 100 kr i pris ftir bästa skiljefråga.

6. Vårpromenaden kommer attvara på Kristihimmelsftird, den21 maj2020. Per kommer
vara behjälplig under denna. Vi kommer aff annonsera på Facebook, vår hemsida och
anslagstavlorna.

7. Gräsmattan utanfiir fiirbandsstugan är sådd. Vi kommer att ha en arbetsdag vid
forbandsstugan den 23 maj. En notis på facebook kommer att gå ut om det är några
frivilliga som vill hjälpa till.

8. Midsommarfirandet kommer att anordnas av kvarteret Doppingen 2020 och arbetet
rullar på.

9. Arbetet inör sommargympan rullar på.

1 0. En forfråga har lagts ut på facebook om olika forslag fiir de lite äldre barnen på

lekplatsen, Björn kommer att kolla olika priser och se vad vi kan göra själva. Sandlådan

är klar.

11. Vi kommer att klippa upp gräset vid sidan av minigolfbanan där vi kan ha

strandloppisen då den infaller samma dag som sommarfesten.

12. Bengt önskade pengar till vissa justeringar på boulbanan. Vi avsätter 2000 kr till detta.

13. Vi kommer att börja med planering inft)r Sommarfesten2020 så snart som möjligt.
Björn gick igenom florslagen och forbättringar från ftirra året. Göran och Björn kommer
att ansöka om tillstånd så snart som möjligt. Vi kommer att gä ut och se om intresse
finns av frivilliga attvara med och hjälpa till eller vara ansvariga ftir olika aktiviteter.

14. När det gäller Samverkan med andra organisationer så kommer vi att maila löpande
till dessa så fort det händer något i Olofsbo.
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Björn gick igenom statistik från hemsidan, lite lägra aktivitet då det är vintertid. Det är

ett genomsnitt på ca 75 stldag.

Björn har skickat brev till kommunen som vi gick igenom vid forra mötet. Vi har ännu
inte fatt något svar ifrån dem.

Länsstyrelsen har skickat ett fiirslag ftir naturreseratet, deffa finns att läsa på vår
facebooksida och hemsidan.

Övriga frågor: Förfrågan har skickats till sjuksköterskor som kan vara intresserade av
att arbeta i forbandsstugan i sommar. Vi går ut och kollar om det finns mer som kan vara
intresserade och som inte har nåtts via sjuksköterskornas sida. En solskyddsfilm ska

sättas på ftinstren i ett av rummen i ft)rbandsstugan då solen skiner in och det blir for
varmt. Bert kollar detta.

Nästa möte hålls den l5l3 hos Björn Alfredsson

Vid protokollet: Justeras:

Carina Sunnerås Börjesson Björn Alfredsson
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