
Protokoll fört vid Nitta Samhällsförenings styrelsemöte                          
hos Hans Axelsson 2018-05-22.
Närvarande :  Björn Green,  Sten-Åke Larsson, Bo Ernvid, Patrik Johansson, Hans Axelsson, 
Patrik Jönsson samt K-G Fridén   

Ej närvarande: Annika Larsson, Irene Tarassu, Ulf Libera 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

       Tack till alla Nittabor som slöt upp på städdagen för att plocka skräp i vårt samhälle och för en  
trevlig gemenskap vid korvgrillen. 

        Möblerna på badplatsen är utställda.

        Foldern om Nitta är utdelad till hushållen.

        Soptunnan i Dragonparken är ännu inte borta men snart.

        Motionsspåret är ännu inte rensat från sly.

        Ännu ingen överenskommelse ang. lokal i fabriken.

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

            Steen-Åke och K-G skall göra en enkel budget för att få en bra överblick av inkomster och 
utgifter. Ev. skall pengar sparas för att i framtiden kunna köpa en bättre gräsklippare.

§ 6. Övriga ärenden.

a. Steen-Åke informerade om tankarna ang. Nitta IF:s framtid.

            b. Ett fikabord söm övertagits från Nitta IF, och som har renoverats av Henrik Claesson

                (ett stort tack till honom) har ställts ut vid banvallen i höjd med Agnsjön.

c. Mötet beslutar att föreningens inventarier skall märkas med skyltar eller på annat sätt för 
    att visa att de tillhör Nitta samhällsförening.

       



§ 7.  Övriga frågor.

        a. De bord och bänkar i Dragonparken som ännu inte har blivit renoverade skall åtgärdas.

            Bo ansvarar för att detta blir gjort.

        b. Patrik Johansson erbjuder sig att plocka isär hockeyrinken vid tillfälle, så att den lättare kan 
bortforslas.

        c. Skyltar om ”Förbjuden mopedåkning” skall inköpas för att sättas upp vid badplatsen.

            K-G ansvarar för detta.

       

§ 8. Nästa styrelsemöte bestäms att hållas den 

       11 september hos Bo Ernvid kl. 19:00.

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

          Mary och Hans bjuder på därefter på gott fika.

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

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

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


