Protokoll fört vid styrelsemöte den 31/5 - 2010.
Närvarande: Göran Hallström (Ordf), Christel Hammar-Malmgren, Ingvar Karlsson,
Jörgen Andersson, Stefan Pettersson, Theres Ulvesjö, Jan Abramsson, A-C Andersson
1. Mötets öppnande.
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Information om Stad&Land
- Christel informerade om hur aktiviteten Stad&Land varit. Styrelsen diskuterade
runt detta. Det har i stort sett varit ett positivt evenemang. Datumet diskuterades,
om det var rätt tid, eftersom mors dag infaller samtidigt.
- Söndagen gav rätt många besökare på ön, vilka vi hoppas kommer tillbaka fler
gånger i sommar.
3. Godkännande av dagordning.
- Dagordningen lästes upp och godkändes.
4. Godkännande av tidigare protokoll.
- Protokoll saknas från förra mötet. Till nästa möte måste detta presenteras i
justerat skick.
5. Kvarnen
- Arrendatorn har strykt mjölnargången. Ny spis är insatt och utemiljön är i
ordning.
-

Theres eller Stefan hör sig för om vi kan ställa möblerna i skolan under
sommaren. Ingvar hör med kyrkvaktmästaren om de ev kan stå i
församlingshemmet, om inte skolan har plats.

-

Ingvar hör med Jan-Anders hur det gått med iordningställande av trappstegen
mellan kvarnen och kvarnstugan.

6. Sturköbladet.
- Sturköbladet är på gång och kommer nästa vecka.
- Beslut togs om att vi bara ska trycka 2 nummer/år och betala moms för detta,
vilket blir billigare än att trycka 4 nummer/år.
- Bengt-Ivar måste ha ett nytt program för bearbetningen av Sturköbladet. BengtIvar får ta reda på vad ett sånt program kostar och så får det tas med i nästa år
budget.
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7. Kassörens rapport.
- Inget speciellt. Just nu följer vi beslut och håller koll på flödet.
- Beslut togs om att utbetala 800:- till klass 5, som tack för hjälpen vid bl.a.
serveringen vid Stad&Land.
8. Projekt översiktsplan 2030.
- Nästa steg i projektet översiktsplan 2030 blir ett möte med Karlskrona kommuns
politiker och förvaltningschefer. Detta möte blir den 7/6, då vi ska redovisa vad
de olika grupperna kommit fram till och vad vi önskar. Förhoppningsvis kan de
ta det med sig och ge oss hjälp vid vidare arbete med detta projekt.
9. Möte med Affärsverken
- Göran informerade om mötet med Affärsverken ang. el-avtalet som snart ska
förnyas. Beslut togs om att Göran ber Affärsverken göra ett informationsblad
om det nya erbjudandet. Detta skickas med vid utskicket av Sturköbladet samt
sätts upp på strategiska stället, så medlemmarna blir informerade. De som är
intresserade får ta kontakt direkt med Affärsverken. Beslut togs också om att
Ingvar ordnar med ett avtal med Affärsverken rörande elen på kvarnen.
10. Övrigt
- Fritidsgårdsgruppen ska ett möte med kommunen ang. den hjälp de blivit lovad
men inte fått. Det har inte fungerat alls och nu måste de få besked hur det blir
med detta.
- Nästa möte blir den 21/6 och då ska vi sammanfatta vårens arbete.
11. Avslut
– Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Ordförande

Sekreterare

Göran Hallström

Ann-Christine Anderssson
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