Protokoll fört vid
Föreningen Samarbete i Sannäs
Måndag den 9 juli, 2018
Lokal; Bosses Sjöbod

Närvarande; Claes G Hansson, Stellan Hallström, Rahul Lantz, Lena Timby och
Marianne Åström
Frånvarande; Hanne Maeland och Bo Johansson

§1

Mötets öppnande
Möte öppnades.

§2

Val av sekreterare
Undertecknad valdes till sekreterare.

§3

Val av justerare
Lena Timby valdes till att justera dagens protokoll.

§4

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§5

Minnesanteckningar från föregående möte
Genomgång av föregående möte den 16 juni, som ej blev ett ordinariemöte
och därav fördes enbart minnesanteckningar.

§6

Ekonomi
Ett rörelse kapital finns på föreningens konto på 86.000 kr. Rahul gör en
översikt av föreningens tillgång inför medlemsmötet. Midsommaraftonen som
gjorde en liten vinst på 165 kr.

§7

Rapporter
Det finns fyra nycklar till Bosses Sjöbod. Claes har 3 nycklar, 1 finns i Ängstugan.
Förslag att några trappsteg på Bosses Sjöbod målas vita för att bli mer synliga.

Tältet, som blåste sönder vid en häftig vnidby diskuterades och om föreningen
skulle införskaffa ett helt nytt tält. Rahul har varit i kontakt med några
tältleverantörer och fått fram vad ett nytt tält skulle kosta. Införskaffandet av
ett nytt tält skall tas upp vid medlemsmötet. Styrelsen diskuterade
nödvändigheten av tält. Flera idéer dök som t ex förslag om att använda
dansbanan med ett enkelt paraplytak till fester, Bosses Sjöbod är utmärkt för
ett visst antal att ha räkfesten i.
§8

Räkfesten
Inga anmälningar hade inkommit vid denna tidpunkt.

§9

Bosses Sjöbod
Inredning och övriga praktiska frågor rörande Bosses Sjöbod diskuterades.

§10

Medlemsmötet
Medlemsmötet äger rum den 11/8 kl: 15.00. Frågor som inköp av nytt tält,
presentation av ekonomin, kort information om gemensamhets mark till
fastighetsägare, frågeställningar kring Bosses sjöbod kommer att ges vid
medlemsmötet.

§11

Underhållsåtgärder
Leif Christiansson har kontaktats angående upprustning av bodarna vid
Ängstugan.

§12

Övriga frågor
Bör en hjärtstartare finnas mer tillgänglig i samhället
Båtsamverkan
Spången vandringsleden

§13

Mötet avslutades
Mötet avslutades och nästa möte äger rum lördagen den 4/8 kl 9.30, Bosse
Sjöbod.
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