Protokoll fört vid
Föreningen Samarbete i Sannäs
Lördagen den 19 juni, 2016
Lokal; Ängstugan
Närvarande; Stellan Hallström, Claes G Hansson, Bernt Karlsson, Hanne Maeland,
Christina Olsson, Stefan Sanneborn
och Marianne Åström
Adjungerad; Birgit Ståhlbom

§1

Mötes öppnande
Orförande öppnande mötet.

§2

Val av justerare
Hanne Maeland valdes till att justera dagens protokoll.

§3

Val av Sekreterare
Ordinarie sekreterare närvarande och inget val förrättades.

§4

Föregående mötesprotokoll
Genomgång av föregående mötesprotokoll.

§5

Rapporter
Städdagen avlöpte bra. Kommunen tog hand om uppsamlat skräp. Folkes Bro
målad.
Bensin dunken skall alltid vara påfylld vid avslutad klippning.
Leif hjälper till med att ta bort grushögar.
Virke som finns under dansbanan forslas bort med övrigt skräp som blir efter
midsommarfirandet.
Betalande medlemmar hittills 192 personer.

§ 5:1

Hemsidan
Hemsidan skall redigeras och uppdateras, bör alltid vara aktuell. Årsmötes- och
medlemsmötesprotokollen bör samlas under en rubrik och styrelseprotokollen

under sin egen rubrik, skall vara lätt tillgängligt för medlemmarna att hitta.
Hanne tar kontakt med Ann-Sofie.
§6

Sommarprogrammen
Sommarens aktivitets schema gäller men kommer att tillföras ytterligar
aktiviteter, som helikopter flygning och yoga
Midsommar anslagen vad iordning gjorda av Stefan. Sätts upp på alla
anslagstavlor efter avslutat möte. Samling kl. 10.00 för klä midsommarstången,
Midsommarfirandet startar kl. 15.00.
Räkfesten den 15 juli i Ängstugan diskuterades. Sonia Sundevall föreslogs att bli
tillfrågad om hon kan tänka sig göra anslaget för den festen. Anmälan till Birgit
och Bernt med mailadress och telefonnummer. Kostnad 100 kr, anmälan senast
den 9 juli och enbart för föreningens medlemmar. Start kl. 19.00 och egen
dryck medtages.

§7

Stolinköp och övrigt inför Sannäsdagen
Birgit är ansvarig för Sannäsdagen och har påbörjat schemaläggningen för
funktionärerna. Ett antal nya stolar, ca 30 stycken bör inhandlas till
Sannäsdagen. Stefan tar på sig ansvaret för stolinköpen. Marianne tar kontakt
med Veckovis, för att snarast få in en annons, som vänder sig till de som vill ha
någon slags försäljning under Sannäsdagen. Bernt har varit i kontakt med "Lilla
Kapellet" och diskuterat upplägget i år.

§8

Övriga frågor
Claes informerade om att Johan Axelsson önskar att få en angöringsbrygga,
som skulle kunna ligga mellan kranen och Bosse sjöbod. Tanums hamn bör
kunna prioritera hans önskemål eftersom Johan bedriver näringsverksamhet.

§9

Nästa mötesdag
Nästa möte äger rum lördagen den 9 juli kl. 11.00 i Ängstugan.

Vid protokollet

Marianne Åström

Justeras

Hanne Maeland

