
Protokoll fört vid styrelsemöte med Sturkö samhällsförening 2010-11-29 

 i Kvarnmagasinet,  Sturkö. 

 

Närv: Göran Hallström(Ordf), Stefan Pettersson, Theres Ulvesjö, Ingvar Karlsson, 

           Jan Abramsson. 

Frånv: Christel Hammar-Malmgren, , Jörgen Andersson, Jan-Anders Månsson, 

  Ann- Christine Andersson 

 

§ 1.   Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2.   Dagordningen lästes upp och godkändes. 

 

§ 3.   Föregående mötesprotokoll godkändes. 

 

§ 4.   Kvarnen.  Ingvar redogjorde för det arbete som utförts vid kvarnen under hösten. 

 Den har tjärats och man har kunnat använda den sedan tidigare inköpta   

 tjäran. Nu är den dock slut. 

 Ingvar kommer att lämna underhållsplan för kvarnen inför budget. 

 Mycket av arrendatorns köksattiraljer är kvar nu under vintern - han har fått 

 påstötning om detta av Ingvar.  

 

§ 5.   Sturköbladet. Jan rapporterar att p.g.a. en rad olyckliga omständigheter har 

 samtliga tidningar denna gång av misstag skickats ut med posten . Rutinerna 

 kring detta kommer att ses över så att det inte upprepas. Detta medför en 

 ökad portokostnad som måste beaktas i nästa budget, då faktura för detta 

 kommer att belasta nästa års ekonomi. 

 Bengt-Ivar har äskat medel till att inköpa en ny stol, en ny skärm samt 

 hårddisk. 

 Stolen kan köpas redan nu, det övriga kommer att tas med i nästa års 

 budget. 

 

§ 6    Kassörens rapport. Theres rapporterade att alla annonser nu är betalda utom en 

 som dessutom fått en påminnelse. 

 Faktura på tjärstrykningen av kvarnen har kommit och betalts (Den var på 

 ca 18 000  kr). 

 Theres kontaktar Jörgen Andersson ang. den utlovade fakturan på 

 kartmaterial. 

 

§ 7.   Projekt.  Gruppen för Cykel/vandringsleder m.m. har haft ett möte med Mikael 

 Fransson på Arenabolaget och Terje Pedersen (Karlskronas turistchef). De 

 var mycket positivt inställda till planerna på att märka ut och lansera cykel- 

 och vandringsleder på Sturkö. Bara det finns en aktör på plats att dra igång 

 ett projekt så kan de hjälpa till med försäljning och förpackning. De  

 rekommenderade oss att kontakta Tommy Gustavsson som är turistchef på 

 Region Blekinge för att kanske kunna få någon ekonomisk hjälp till detta. 

   



 I övriga projekt har inga möten hållits sedan sist. 

  

 Christel kommer att skriva rapporten innan årsmötet. Styrelsen beslöt att 

 hon kommer att få ett visst arvode för detta. 

 Göran föreslog att vi kanske ska bjuda in Ylva Johannesson till årsmötet och 

 presentera en sammanfattning av arbetet. 

 

§ 8.   Övriga frågor. Föreningsgården är nu stängd för säsongen. Det har fungerat 

 mycket bra senaste året. Man har kunnat ha öppet 90 timmar under 

 vårterminen och 74 under höstterminen. 

 

§ 9. Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

Ordförande                      Sekreterare för dagen 

 

___________________________     _____________________________ 

Göran Hallström   Jan Abramsson  

 

  


