Protokoll fört vid
Föreningen Samarbete i Sannäs
Fredagen den 29 juli
Lokal; Ängstugan
Närvarande; Claes G Hansson, Bernt Karlsson, Hanne Maeland, Stellan Hallström,
Christina Olsson, Stefan Sanneborn
och Marianne Åström

§1

Mötes öppnande
Mötet öppnades och en genomgång av föregående mötesprotokoll.

§2

Val av justerare
Stefan Sanneborn valdes till att justera dagens protokoll.

§3

Rapporter och Medlemsmötet
Ekonomisk rapport kommer att sammanställas inför medlemsmötet.
Prognosen från Sannäsdagen är att resultatet blir plus minus noll.
Säsongens kvarvarande aktiviteter gicks igenom. Bl a Medlemsmötet den 13
augusti. Kallelse sätts upp på anslagstavlorna och mailas över till Ann-Sofie för
att läggas in på hemsidan. Mötet äger rum i föreningens tält på hamnplan kl
11.00. OBS! NY TID!
Grillfesten blev inställd p g a för få anmälda deltagare. Musiken och maten
avbokades och kommer att belasta föreningen med en avbokningskostnad.
Sannäsdagen diskuterades. Årets Sannäsdag hade enbart 334 betalande
personer. En anledning kan vara att den förlagts på en torsdag och en vecka för
tidigit innan den riktiga stor semesterna startat. Alla vara ense om att försöka
ha Sannäsdagen även nästa år på en torsdag men en vecka senare. En förnyelse
av Sannäsdagen behövs för att kunna locka fler besökare. En diskussion
uppstod om det inte längre är tillräckligt intressant för människor att besöka
liknande evenemang som Sannäsdagen.
Städdagen deltog ca 25 personer.
Midsommarfirandet kom det nästan 250 personer.

Yogan som ägt rum 6 gånger vid Gultjärn har haft i genomsnitt ca 10 deltagare.
Helikopterflygningen över samhället deltog 28 personer och inbringade 750 kr
till föreningen.
Claes tog på sig att försöka sälja några exemplar av Sannäsboken i samband
med Jazzkvällen den 20 augusti, 200 kr/styck (specialpris för kvällen).
§4

Övriga frågor
Det beslöts att Sven Johansson erbjudes deltaga (för samtal kring skrivelse till
styrelsen av den 19 juni) vid nästa styrelsemöte som äger rum
Söndagen den 7 augusti, kl. 10.00.
Lokal: Ängstugan

§5

Mötet avslutades.

Vid protokollet

Marianne Åström

Justeras

Stefan Sanneborn

Ordförande

Bernt Karlsson

