Protokoll fört vid
Föreningen Samarbete i Sannäs
Tisdagen den 15 juli, 2017
Lokal; Ängstugan
Närvarande; Claes G Hansson, Stellan Hallström, Rahul Lantz, Hanne Maeland,
Lena Timby, Stefan Sanneborn och Marianne Åström
Frånvarande; Hanne Maeland

§1

Mötets öppnande
Möte öppnades.

§2

Val av sekretarere
Undertecknad valdes till sekreterare.

§3

Faställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§4

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

§5

Föregående mötesprotokoll
Kort genomgång av föregående mötesprotokoll daterat 2017-06-06.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§6

Rapporter
1.

Midsommar

Midsommar firandet blev lyckat även i år, trots ett ihållande regn, ca 250
person slöt upp från Sannäs och campingen. Det ekonomiska utfallet blev ett
mindre underskott. Våffel försäljningen
gick bra men korvförsäljningen
var inte efterfrågad. Korvförsäljningen kan slopas till nästa års midsommarfest.
Claes och Ebbe tog hand om resterna av midsommarstången efter den blåst
sönder.
2.

Ekonomi

Stefan rapporterade att antalet betalande medlemmar är 228 och ytterligare
inbetalningar bör komma in in årets slut.
3.

Arrende/Kapellet/Policy

Fanns inget nytt att rapportera gällande ovanstående frågor.
§7

Räkfesten
14 personer har hittills anmält sig till räkfesten. Den blir av trots dålig
uppslutning, men konkurrens är stor med mycket nöjes evenemang i
kommunen.

§8

Hemsida/Facebook
Rahul är ansvarig för Facebook och de s k korta nyheterna som gäller Sannäs.
Medan hemsidan som är Ann-Sofies ansvar mera står för vad föreningens
policy och det som styrelsen beslutar, varje års aktivitetsprogram. Alla
styrelsens protokoll lägger också Ann-Sofie in på hemsidan efter de blivit
granskade och justerade.

§9

Medlemsmötet
Medlemsmötet äger rum den 12 augusti. Claes presenterade vilka punkter
som bör tas upp vid medlemsmötet;
Ekonomin, arrendefrågor, kapellets framtid och gamla upplagda båtar, vem
bär ansvaret för dem?

§10

Övriga frågor
Ledstången vid badplatsen är ännu inte lagad. Kommunens ansvar.
Parkeringsfrågan runt Ängstugan diskuterades. Vad kan föreningen göra för att
den blir lite mer strukturerad och att bilar inte parkeras så att det hindrar
Johan Axelssons verksamhet vid kranen för båtupptag.
Uppfarten från Ängstugan är trafikfarlig, buskarna bör klippas ned för bättre
sikt och en spegel bör sättas upp. Claes tar upp frågan med ansvarig person
inom kommunen för trafikfrågor.

§11

Mötets avslutande

Inga övriga frågor och mötet avslutades.

Vid protokollet

Ordförande

Marianne Åström

Claes G. Hansson

Justeras

Lena Timby

