
Protokoll fört vid Nitta Samhällsförenings styrelsemöte hos K-G Fridén 
2018-04-10.
Närvarande :  Björn Green,  Sten-Åke Larsson, Bo Ernvid, Patrik Johansson, Hans Axelsson, 
Patrik Jönsson, Irene Tarassu Ulf Libera samt K-G Fridén   

Ej närvarande: Annika Larsson och Glenn Lövgren

      

       §1. Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

 

       § 2. Dagordningen uppläses av ordförande och godkänns.

 

       § 3. Till att justera protokollet utses Patrik Johansson

 

§ 4. Föregående mötesprotokoll

       Mötets ärenden gällde genomförandet av årsmötet, vilket som har hållits enligt plan.

§ 5. Kassarapporten visar på en god balans mellan utgifter och inkomster.

§ 6. Val av kommittéer.

       Grönyteansvariga:     K-G Fridén, Patrik Johansson och Bo Ernvid.

       Flaggansvarig:           Ulf Libera och Annika Larsson.

       Kompostansvariga:    K-G Fridén och Annika Larsson.

       Belysningsansvariga: Patrik Jönsson och K-G Fridén.

       Badplatsansvariga:    Hans Axelsson och Bo Ernvid.

       Ansvarig hemsida:      SteenÅke Larsson och Patrik Jönsson.

       Inventarieansvariga:   Bo Ernvid och Steen-Åke Larsson.

       Blomsteransvarig:       Annika Larsson

§ 7.  Övriga ärenden.

       a. Städdag bestäms att hållas den måndagen den 23 april.

           Samling kl. 18:00 vid Mangelboden där föreningen 

           bjuder på korv och bröd vid avslutad städning.

       b. Bo, Hans och Björn ställer ut möblerna till badplatsen vid lämpligt tillfälle.

       c. Steen-Åke färdigställer foldern om Nitta så att den kan delas ut samtidigt 

           med kallelsen till städdagen.  

       d. Angående flaggning bestäms att samhällsföreningens flagga ska vara hissad 

           när sommartid gäller och vimpeln under vintertid. 



§ 8. Övriga frågor.

     a. Soptunnan i Dragonparken tas bort för den används bara av vissa hundägare till 

         att lägga hundbajspåsar i. Det blir en otrevlig lukt från densamma.

     b. Mötet beslutar att anta erbjudandet från Nitta IF, att överta fikabord till att placeras

         utmed banvallen vid lämpliga ställen.

     c. Sly som växer utmed elljusspåret behöver rensas bort. Nitta IF kontaktas av Steen-Åke.

     d. Ägarna till ”Bergvings” fabrik har erbjudit att ställa iordning en lokal i fabriken där möten

         och andra samlingar kan hållas. Steen-Åke kontaktar dem för mer information om

         bl.a. hyreskostnader. 

      e. Steen-Åke ska dokumentera hur föreningen sköter grönytor m.m. för kommande behov, 

          om skötseln måste lämnas ut på entreprenad i framtiden.

§ 9. Nästa styrelsemöte bestäms att hållas den 

       22 maj hos Hans Axelsson kl. 19:00.

§ 10. Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.

          Cecilia bjuder på därefter på gott fika.

         Vid protokollet K-G Fridén                   ...............................................

         Justeras Ordförande Steen-Åke Larsson...............................................

         Justeras Patrik Johansson                       …...........................................


