Protokoll fört vid
Föreningen Samarbete i Sannäs
Söndagen 9 oktober, 2016
Lokal; Ängstugan
Närvarande; Claes G Hansson, Bernt Karlsson, Hanne Maeland, Stellan Hallström,
Christina Olsson, Stefan Sanneborn
och Marianne Åström
Adjungerade; Valberedningen Kjell Nordberg och Christina Sanneborn

§1

Mötets öppnande
Mötet öppnades.

§2

Valberedningen
Valberedningen föredrog de olika namnförslagen inför nästa års nyval och
omval av styreseledamöter. Därefter lämnade de mötet.

§3

Val av sekreterare
Undertecknad valdes

§4

Fastställande av dagordningen
Dagordningen godkändes och fastställdes.

§5

Val av justerare
Claes G. Hannsson valdes att justera dagens protokoll.

§6

Föregående mötes protokoll
Protokollen från styrelsemötet den 7 augusti och medlemsmötet den 13
augusti 2016 föredrogs.

§7

Rapporter och meddelanden
Jazzkvällen - Ekonomiskt verkar den gå plus minus noll. Trots vädret blev det
ett lyckat arrangemang. Ifall det anordnas en konsert nästa år finns en del
förbättrings åtgärder och nya idéer att fundera på.

Städdagen - Föreslogs att kontakta kommunen och se om de kan stå för t ex
grus etc till de markområden som är kommunens ansvar. Föreningen tar på sig
ansvaret för arbetskrafts insatsen. Det föreslogs att Claes vid tillfälle tar upp
det med kommunens fastighetschef.
Framtidsgruppen - En framtidsgrupp har tillkommit efter medlemsmötet. Terje
är ansvarig för den och styrelsen glädjer sig åt initiativet.
Medlemmar - 235 personer har hittills betalat in sin medlemsavgift, kvarstår
ungefär 50 tal som ännu inte betalat för 2016. Ytterligare påminnelse skall
skickas ut.
§8

Ekonomisk rapport
En översiktlig ekonomisk rapport kommer till nästa möte.

§9

Kommande aktiviteter
Aktiviteter för 2017 diskuterades.
Eventuellt kan ytterligare en jazzkväll anordnas.
Midsommar firandet som varit väldigt lyckosamm, föreslogs att utvidgas med
mera aktiviter och försäljning.
Sannäsdagen kanske läggs i träda om midsommarfirandet utvidgas.
Tältet bör sättas upp även om det inte kommer att utnyttjas som tidigare
säsonger.

§10

Årsmötet 2017
Årsmötet kommer att äga rum den 29/4 2017.

§11

Övriga frågor
Den 4/11 kl. 10.00 bestämdes att alla som har möjlighet träffas för att städa
bodarna. Stefan hyr en släpkärra och kör iväg skräp från bodarna på måndagen
den 7/11.
Sonja Lantz önskar att få ha några kartonger av Sannäsboken hemma för att
underlätta försäljning av boken.
Maten i frys- och kylskåp måste rensas ut.
Claes tog på sig ansvaret att påminna Bengt Ekelund om att han lovat leverera
en adventsgran till lördagen den 26/11.

§12

Mötets avslutande och nästa möte

Näste möte bestämdes till lördagen den 28/1 2017, kl. 10.30 hemma hos Bernt.
Mötet avslutades.

Vid protokollet

Marianne Åström

Justeras

Claes G. Hansson

Ordförande

Bernt Karlsson

