Protokoll fört vid
Föreningen Samarbete i Sannäs
Lördagen den 2 september, 2017
Lokal; Ängstugan
Närvarande; Claes G Hansson, Stefan Sanneborn och Marianne Åström
Frånvarande; Hanne Maeland, Rahul Lantz, Stellan Hallström, Lena Timb
§1

Mötets öppnande
Möte öppnades.

§2

Val av sekretarere
Undertecknad valdes till sekreterare.

§3

Faställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§4

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

§5

Föregående mötesprotokoll
Kort genomgång av föregående mötesprotokoll daterat 2017-07-15 och
medlemsmötes protokollet från 2017-08-12. Protokollen godkändes och lades
till handlingarna.

§6

Hemsidan/Facebook
Claes har haft ett möte med Ann-Sofi, ansvarig för föreningens information på
hemsidan och Rahul, som genom Facebook lägger ut information om vad som
händer i Sannäs och närmaste omgivning. Önskemål om en länk från Facebook
till vår hemsida verkar vara svårt att genomföra. Däremot beslöts att allt som
händer i samhället, som kan ha allmän intresse, antingen i föreningens regi
eller någon annans kan läggas ut på föreningens hemsida eller den Facebook
sida som är tillgänglig för Sannäs innevånare.

§7

Städ/Underhåll

Städdagen äger rum lördagen den 9 september. Claes påpekade att förrutom
den ordinarie höststädningen att det finns många större eller mindre
städ/underhållnings projekt som bör tas itu med. Följande förslag på åtgärder,
som bör göras och som mål att uppnå efter nästa sommar; Kitta fönster på
Ängstugan, Spång Granatröd (rätt namn?), Märkning gångstigar, som inte ingår
i kommunens ansvar, Städa fler bodar på gamla verktyg etc, Justera
kioskluckor, Märkning gångstigar, Måla bodarna och dansebanehuset,
Anslagstavlorna i samhället bör ses över, Texten i stenplattan Folkes Bro bör
fyllas i med färg. Ett axplock av förbättring och underhåll att ha som mål under
kommande året.
Claes har kommit överens med Johan att sätta upp två P-plats skyltar vid
dansbanan och vid plasten som kallas Claes på berget, så att det blir en viss
struktur på parkeringen av bilar runt Ängstugan.
§8

Säsongen 2017 och tankar inför kommande säsong
Midsommar firandet har varit väldigt lyckat och något som kommer att bestå
framöver. Det uttryckts en saknad av ytterligare någon social gemensamhets
aktivitet. I år hölls det en räkfest. Förslag diskuterades om att ha Pub-kväll eller
grillafton utöver en räkkväll. Beslöts att två medlemsaktiviter skall föreningen
planera till nästa år. I vilken typ av social aktivitet bestäms senare.
Tändning av adventsgranen och glögg den 2 december, därefter samling i
kapellet, återstår av årets aktiviteter.

§9

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§10

Mötets avslutande
Mötet avslutades.
Vid protokollet

Ordförande

Marianne Åström

Claes G. Hansson

Justeras
Stefan Sanneborn

