
Protokoll fört vid Nitta Samhällsförenings styrelsemöte                          
hos Bo Ernvid 2018-09-11.
Närvarande :  Björn Green,  Sten-Åke Larsson, Bo Ernvid, Patrik Johansson, Hans Axelsson, 
Patrik Jönsson , K-G Fridén  samt Glenn Lövgren 

Ej närvarande: Annika Larsson, Irene Tarassu och Ulf Libera. 

      

      §1. Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

 

      § 2. Dagordningen uppläses av ordförande och godkänns.

 

      § 3. Till att justera protokollet utses Glenn Lövgren

 

§ 4. Föregående mötesprotokoll

       Papperskorgen vid boulbanan är inte borttagen ännu.

       Ishockeyrinken skall bortforslas av kommunen, kontaktperson Fredrik Larsson.

       Övriga uppdrag utförda.

§ 5. Kassarapporten.

       Ekonomin är bra. Eventuellt överskott kan sparas för inköp av nyklippare.

§ 6. Övriga ärenden. Redovisning ansvarsområden.

       Flaggansvarig: Ulf sköter flaggningen perfekt, missar inte en flaggdag.

       Grönytor: Bengt klipper och rensar. Men ogräs i stensatta ytor förfular och behöver tas bort.

       Komposten: Det är många som använder komposttippen så den måste skottas ut ofta.

       Belysning i parken: De första lamporna slutade fungera. Leverantören har ersatt med nya.

       Badplatsen: Det behövs nytt att sitta på vid grillplatsen. Hans och Bo kollar hur detta ska göras.

                           Möblerna ställs in under vinter som vanligt.

       Hemsidan. Sten-Åke och Patrik samarbetar om den.

       Inventarier: En lista på föreningens inventarier har upprättats.

       Blomster: Annika ser till att blommorna i lådan under Dragonparksskylten är fina.



§ 7. Åtgärdslista.

1. Kablar på Brostigen ligger i dager. Åtgärdas av Glenn.

2. Container för förvaring föreningens inventarier, kollas av Björn. 

3. Märkning av inventarier pågår vid behov.

4. Inventering av inventarier är gjord och en lista är upprättad.

5. Hockeyrinken skall hämtas av kommunen.

6. De illegala klädinsamlingscontainrarna skall forslas bort av kommunen.

7. Bordet vid banvallen mot Rångedala tillhör föreningen och skall skötas av denna.

8. Nya föreningsflaggor beställs av Steen-Åke.

9. Alla skyltar av trä skall målas om. K-G och Glenn ansvarar.

10. Lekredskapen behöver målas. Det blir nästa år.

11. Gångstig till Galgbacken behöver rensas. Glenn kolar med markägaren.

12.  Fler belysningar på träd i parken ordnas av K-G. 

13. Eventuellt öronmärka pengar för inköp av ny gräsklippare. Behandlas på nästa möte.

14. Medverka på Nitta IFs årsmöte 20 september.

15. Uppdrag har fördelats.

§ 8.      Övriga frågor.

             K-G kontaktar Farmartjänst för hjälp angående röjning vid Viskan.

§ 9.       Nästa styrelsemöte: Preliminärt den 20 november kl. 18:00. Plats ?? 

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

             Birgit och Bo bjuder sedan på gott fika som vi tackar för.

   

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

             Justeras ordförande Steen-Åke Larsson …......................................

             Justeras Glenn Lövgren                          …......................................


