Protokoll fört vid styrelsemöte med Sturkö samhällsförening 2010-10-25
i Kvarnstugan, Sturkö
Närv: Göran Hallström(Ordf), Jörgen Andersson, Stefan Pettersson, Theres Ulvesjö,
Jan-Anders Månsson, Jan Abramsson, Ann-Christine Andersson.
Frånv: Christel Hammar-Malmgren, Ingvar Karlsson
§ 1.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
§ 5.
§ 6.

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
Dagordningen lästes upp och godkändes.
Föregående mötesprotokoll godkändes.
Kvarnen är tjärad och klar.
Jan-Anders har ombesörjt stenläggningen vid kvarnen.
Vår nuvarande arrendator, Tommy Gleimark kommer att bli inbjuden till
ett styrelsemöte för att berätta vad han tänkt sig framöver med bl.a.
investeringar mm.
§ 7. Sturköbladet trycks som vanligt denna gång. Frågan togs upp om det blir billigare
med 2 nummer. Jan undersöker kostnaden för detta till nästa möte.
Han skickar även tidning + förfrågan om annonsering i Sturköbladet till
nya företag på Sturkö.
§ 8. Föräldrastyrelsens hemsida har gått över till skolans sida. På samhällsföreningens
hemsida finns länk till denna.
§ 9. Theres redovisade ekonomin. Beslut togs om att Bengt-Ivar ska ha en ny skärm
till datorn.
§ 10. Föreningsgården går mycket bra. Föräldrarna ställer upp och allt fungerar utmärkt.
Där är mycket aktiviteter som är uppskattade.
§ 11. Grupparbeten:
Va + infrastrukturgruppen har haft ett möte där Anders Danielsson informerade
om bl.a. fiberoptik. Andra va-föreningar var inbjudna att delta på detta möte.
Det kommer ev. att bli ett nytt möte om bredband.
Gruppen för cykel- och vandringsleder mm ska ha ett möte med Mikael Fransson
och Terje Pedersen om hur man ska gå vidare med detta.
Det har inte varit något möte ang. hamnfrågan ännu, men det kommer senare.
Skolgruppen har inte heller haft något mer möte, utom för rapporten.
2 st frukostmöte har genomförts med en del deltagare. Det kommer att bli ett
nytt möte om det skall fortsätta eller ej. Ev. under andra former.
§ 12. Christel träffar Ylva Johannesson den 28/10 och får då besked om de skriver
rapporten eller ej. Vidare besked kommer efter detta möte.
§ 13. Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Ordförande
___________________________
Göran Hallström

Sekreterare
_____________________________
Ann-Christine Andersson

