Styrelsemöte Tjurkö Intresseförening 2022-09-06
1. Mötets öppnande
- Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Närvarande: Peter Georgio, Ulla Georgio, Christina Olausson, Birgitta Fredriksson, Peter Arkeklint, Benny
Rasmussen, Jahn Sundin, Alf Persson, Nanette Roos, Hans Rickler och Louise Möller.

2. Val av sekreterare
- Louise Möller

3. Val av protokolljusterare
- Alf Persson

4. Föregående mötesprotokoll:
- Föregående mötesprotokoll lästes upp samt godkändes och lades till handlingarna.

5. Rapporter och skrivelser:
- Stefan på Sturkö Samhällsförening bjuder in två representanter till ett inledande möte om Cykelbanor och
infrastruktur tillsammans med representanter från Möcklö och Senoren. Tanken är att få igång ett gemensamt
arbete för infrastrukturen på och till öarna. Jahn/Benny och Hans anmäler sig som representanter. Mötet
kommer hållas i Kvarnen på Sturkö kl. 18.30 den 26:e september.

6. Kassörens rapport
- Kassören rapporterar att ekonomin är god.

7. Aktiviteter
- Arbetsdagen blir lördagen 8:e Oktober kl 10.00-14.00. Arbetsgruppen samlas innan nästa möte för att gå
igenom vad som behövs göras. Kallelse till arbetsgruppen skickas ut av Marina som även har hand om
intresseanmälan till arbetsgruppen. Louise ordnar med lappar
- Pub och Quizafton anordnas den 12 November kl 18.00. Försäljning av dryck samt mindre tilltugg. Nanette
& Jahn står för planering. Förslag om framtida musikkväll i samma anda, exempelvis i vår om intresse
finns.

7. Övrigt

- Den 13:e November invigs Kyrkan. Biskopen håller i en enklare festgudstjänst och efter bjuds det på en bit mat
på Stenbräcka kl 16.00, Förslag om att föreningen bjuder in till öppet hus innan invigningen där exempelvis
stiftsantikvarien kan berätta om stiftelsen och ombyggnation och renovering av kyrkor. Tilltugg och cider/bubbel.
Planering tas upp i arbetsgruppen. Christina kollar upp om PRO kören ska sjunga.
- Lägenheten behöver göras vid, särskilt vid trapp samt dusch och tvättrum. Trappan behöver ny filtmatta och
duschrum nya tätskikt. Ommålning i ”orangea rummet” kan göras under arbetsdagen, färg finns. Övrigt måste tas
in offerter för. Exempelvis Tobias samt Jens Fredriksson.
- Beslut togs om att en ny bäddsoffa ska köpas till lägenheten.
- Pumpen för färskvatten behöver bytas ut inom en snar framtid. Peter har fått en ungefärlig prisbild på ca
310000 från Sturkö-Jämjö Rör. Beslut tas att ta in ytterligare offerter från Ove Karlsson samt Anders Pedersén.
- Pump samt renovering av lägenheten kan tas upp till skärgårdsmiljonen.
- Ulla beställer fönsterputsning för samlingslokalen till i början på November
- Byte av kod till lägenheten sker vid nästa månadsmöte (4/10)
- Containern vid Kyrkan flyttas till hörnas på parkeringen vid samlingslokalen.
- Förslag att införskaffa ett nyckelskåp till samlingslokalen för exempelvis nycklar till kyrkan mm.
- Diskussion om avgiften för uthyrning ska höjas på grund av rådande läge vad gäller energikostnader. Beslut togs
att avvakta med detta tills nästa år då vi har mer underlag.
- Elabonnemanget löper ut i dagarna, beslut togs att inte binda under rådande omständigheter.
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- Jahn tecknar ett internetabonnemang genom Telia för samlingslokalen och lägenheten. Förslag om att skaffa en
Chromecast till lägenheten.
- Justering av mandatperioder behövs göras så det stämmer med TIFs stadgar. Beslut togs om att göra
justeringen inför nästa årsmöte tillsammans med valberedningen.
- Benny tar över som kontaktperson för Skärgårdsrådet efter Jahn. Nanette, Alf och Louise anmäler sig också
som representanter för rådet.

9. Nästa möte
- Tisdagen den 4:e Oktober

10. Avslutning
- Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse!

Vid protokollet

Justeras
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Louise Möller

Alf Persson
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