Protokoll fdrt vid
Fdreningen Samarbete i Sannes
Ldrdagen den 10 februar,2018
Lokal; Angstugan

Ndrvarande; Claes G Hansson, Stefan Sanneborn, Hanne Maland, Rahul Lantz og Lena Timby

Frinvarande; Marianne Astr6m och Stellan Hallstrom,

51 Motets cippna nde
M@te ble apnet.
52 Val av sekreta rere

Hanne Maland ble valgt til sekretar.
53 Fastiillande av dagordning
Dagsorden ble godkjent.
54 Val av justerare
Rahul Lantz ble valgt

til e justere dagens protokoll.

55 F6reg6ende mdtesprotokoll
Kort gjennomgang av forrige mOteprotokoll datert 2017.09.02. protokollen ble godkjent og ble lagt til
handlingene
SO

Rapporter

.

SPolPlattan
Kjell, Johan og Claes har hatt mote med en representant for Tanums kommun. Situasjonen
ansees 6 vare under kontroll. Endelig godkjenning fra kommunen er ikke mottatt.
. Jutgt699
43 medlemmer deltok i kapellet etter tenning av julegranen p5 Hamnplan. Noen fler deltok pa
selve tenningen av julegranen der det tradisjonelt ble servert gl@gg, pepperkaker mv.
Julenissen var tilstede.
. Avtackning Bengt Magnusson
Claes deltok og overrakte Sanndsboken som gave.
. Ovrigt
Claes har hatt kontakt med Kyrkoredets ordfOrande Roger Valentin vedrorende kapellet og bedt
om at Samfallighetsforeningen blir holdt orientert om utviklingen.
57 Arrendet av marken vid sjoboden (Bo

Karlsson)

ir

4. februar 2018 ble avtale om kjop av sjoboden underskrevet av Bo Karlsson og Claes G Hansson.
Tanums kommun har utarbeidet Anleggningsarrende for marken og vannomradet. Arrendeavtalet har en
varighet pa 5 ar. Avgiften forfallet til betaling 30. mars.
58 Arsmotet avholdes 30. mars 201 8, langfredag kt. 15.00
. Plats - Folkets Hus
. Kallelse
. Verksamhetsberattelse ble godkjent og underskrevet.
. Rakenskapshandllngar er avsluttet og oversendt revisor for behandling

. Budget 2018
. Revision
. Ovrigt

er utarbeidet med et overskudd pa kr 5000.

Sg Aktivitetsplan

Det ble avtalt datoer for folgende aktiviteter
. Staddag gjennomfores 30. april
. Golftevling avholdes 9. juni
. Midsommar feires som i fjor (22. juni)
Ovrige datoer bestemmes senere:
. Taltresning
. Rakfest

. yoga/cym

. Pubkvall
. Medtemsmote 0!gql-[)
S1O Nesta mote

Nesta mote avholdes 3. mars, kl. 10.00

.

S11 Ovriga fr6gor

lngen.

S1

2 lilotets avslutande

Motet ble avsluttet kl. 11.40.

'.

Hanne Maland

Claes G. Ha nsson

Sekretar

Ordforande

Rahul Lantz
Justera re

