Protokoll fört vid
Föreningen Samarbete i Sannäs
Söndagen 29 januari, 2017
Lokal; Hos Bernt Karlsson
Närvarande; Claes G Hansson, Bernt Karlsson, Hanne Maeland, Christina Olsson,
Stefan Sanneborn och Marianne Åström
Frånvarande; Stellan Hallström
Adjungerade; Valberedningen Kjell Nordberg och Christina Sanneborn

§1

Mötets öppnande
Möte öppnades.

§2

Valberedningen
Valberedningen berättade om sitt arbete med att hitta nya villiga personer att
ingår i föreningens styrelse. De återkommer när tilltänkta kandidater är
tillfrågade och kommer att presentera dessa vid nästa styrelsemöte.

§3

Val av sekreterare
Undertecknad valdes till skereterare.

§4

Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.

§5

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

§6

Föregående mötesprotokoll
Mötesprotokoll 2016-11-09 och 2016-12-11 lästes upp.

§7

Rapporter
Terje Haugen intiativtagare till Framtidsgruppen var kallad till mötet men
kunde ej närvara. Kallas till nästa möte.
Promenadstråken är dåligt utmärkta. Claes har påpekat detta för kommunen,
som utlovade att försöka åtgärda detta under säsongen.

Potonbryggan ägs av Ståhlboms och skall tas bort i vår.
Stefan avgav en ekonomisk rapport. 2016 registerades 242 betalande
medlemmar. 2016 års reslutat utfall blev ett underskott på 14 400,
servicekonto/kassa ett plussaldo på 82 000 kr, Sparfond (konsumfond)
plussaldo 185 000 kr och Roburfond tillgång på 313 000 kr.
Båtupptagningsplatsen upprustning redogjorde Kjell för. Ett möte är inbokat
med kommunens miljöansvarig Sylvia Schönbeck. Den beskrivning av
renoveringen och kostnadernasom redogjordes i protokollet från 2016-12-11
kvarstår. Johan Axelsson och föreningen har kommit överens om föredelingen
av kostnaderna för denna nödvändiga renovering.
§8

Årsmötet
Årsmötet fastställdes till fredagen den 14 april, kl. 15.00, Folkets Hus.

§9

Årets aktiviteter
Se bifogade dokument.

§10

Övriga frågor
Sannäsbok kostar 300 kr och Hedemyrs ICA skall faktureras för 5 stycken
böcker.
Bernt bokar lokalen till årsmötet.
Bernt och Ulf Call tar ansvaret att granen städas bort.
Cypressen i parken bör tas bort.
Bodarna bör städas och det som har något värde, lämnas till Återbruket.
Vändplan vid badet bör röjas från sly. Förslag att anlita extern hjälp för att röja
på alla de allmänna platser i samhället där det behövs.
Undertecknad skriver förslag till Midsommar affischen som sedan lämnas till
Nordblomds tryckeri för lay-out och tryckning.
Nästa möte bestämdes till söndagen den 19 mars, kl. 11.00, Ängstugan.

§11

Mötet avslutande
Mötet avslutades.

Vid protokollet

Ordförande

Marianne Åström
Justeras

Hanne Maeland

Bernt Karlsson

