
Protokoll fört vid Nitta Samhällsförenings styrelsemöte                          

på Ådalen 2018-11-21.
Närvarande :  Sten-Åke Larsson, Bo Ernvid, Patrik Johansson, Hans Axelsson, Patrik Jönsson , 
K-G Fridén, Annika Larsson, Irene Tarassu, Ulf Libera  samt Glenn Lövgren 

Ej närvarande: Björn Green 

      

      §1. Vice 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

       Papperskorgen vid boulebanan är inte borttagen ännu.

       Ishockeyrinken skall bortforslas av kommunen, kontaktperson Fredrik Larsson.

       Kablar på Brostigen fixade av Glenn

       De illegala klädinsamlingscontainrarna ännu inte borta.

       Container för redskapsförvaring kollas ännu av Björn.

       Bengt gjorde den röjning vid Viskan mellan broarna som det var tänkt att Farmartjänst      
eventuellt skulle göra

       Övriga uppdrag utförda.

§ 5. Kassarapporten.

       Ekonomin är bra. Pengar öronmärks för framtida inköp av gräsklippare.

§ 6. Övriga ärenden. Redovisning ansvarsområden.

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

       Grönytor: Bengt klipper och rensar. Ogräs i stensatta ytor som förfular har tagits bort.

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

                            Tyvärr finns det personer i Nitta som inte begriper att man skall tippa sitt avfall  
                längst in på tippen när den är ny skottad.

       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 har 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.      Redovisning av Motionsspåret.

            Steen-Åke meddelade att man har fått offerter på arbete med spåret. Nytt lager med träflis 
skall läggas ut på den sankare delen vid sjön, stolpar skall stabiliseras och överhängande 
grenar skall tas bort. Armaturerna skall så småningom bytas mot nya godkända LED.

Beslut tas av Nitta IF interimsstyrelse. 

§ 8.      Övriga frågor.

             Steen-Åke informerar om trafikverkets planer angående vägbelysningar på landsbygden. 
 Förslaget i sin helhet innebär att en stor del av vägbelysningen på landsbygden kommer att 
 försvinna. Det kommer finnas anledning att agera mot denna försämring.

§ 9.       Nästa styrelsemöte: Preliminärt den 6 februari 2019 kl. 19:00. Plats ?? 

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

             

   

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

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

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


