Styrelsemöte Tjurkö Intresseförening 2022-10-04
1. Mötets öppnande
- Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Närvarande: Peter Georgio, Ulla Georgio, Christina Olausson, Birgitta Fredriksson, Benny Rasmussen,
Alf Persson, Marina Kronström, Nanette Roos, Hans Rickler och Louise Möller.
Ordinarie ledamot Jahn Sundin ersattes av suppleant Nanette Roos.
Inbjudna till mötet: Agneta Lindbom, Arbetsgruppen.
2. Val av protokolljusterare:
- Benny Rasmussen
3. Föregående mötesprotokoll:
- Föregående mötesprotokoll lästes upp samt godkändes och lades till handlingarna.
4. Rapporter och skrivelser:
- Peter har fått in offerter angående renovering av lägenheten, dessa ligger på omkring 135 900 exkl.
moms. Peter överlämnar offerter till Jahn som vidare ansöker för skärgårdsmiljonen. Vattenpumpen ska
också sökas för.
- Hans meddelar från mötet med Möcklö-Senoren-Sturkö angående cykelbanor och tillgänglighet till
och mellan öarna, att diskussion förs och det finns ambition om att ha möte tillsammans med
kommunen två ggr per år. Viktigt att Tjurkö definierar tydligt vad som är vår vision. Nytt möte 26:e
Oktober.
5. Kassörens rapport
- Kassören ej närvarande men rapporterade att ekonomin är god.
6. Aktiviteter
- Arbetsdagen; Marina har samlat en lista med en arbetsgrupp inför arbetsdagen men också framtida
aktiviteter. Lista på arbetsuppgifter finns och fördelas ut på lördag.
7. Övrigt
- Agneta, ordförande för skärgårdskraft är inbjuden till mötet för att kunna inleda ett samtal och
samarbete med TIF för att få till en upprustning av Kulturstigen. Agneta informerar att Länstyrelsen
och Blekinge Museum ansvarar för området. Förslag att representant från TIF ska närvara vid
kommande möte mellan ansvariga och skärgårdskraft. Beslut tas att broschyrer om området och
skärgårdskraft ska placeras ut i samlingslokalen samt lägenheten. Nanette köper in ställning för dessa.
- Förslag om att ha sommarfika i samlingslokalen alternativt i förbindelse med en loppisrunda.
- Ny information om invigningen av Kyrkan, Gudstjänst kl 15 sedan kaffe på Stenbräcka.
TIF anordnar bubbel och tilltugg samt förhoppningsvis föredrag av stiftsantikvarien.
- Förslag om att återinföra Lucia igen i anslutning till grötkvällen.
- Önskan om mer/tydligare information på Facebook om arbetsdagar, aktiviteter etc.
- Hans ordnar med information om Pubkvällen.
- Jahn byter kod för lägenheten på lördag.
- Info@tjurkö mailen ska ledas om från Ulla till Louise
8. Nästa möte
Tisdagen den 1:a November
9. Avslutning
Ordföranden avslutade mötet och tackade för visat intresse.
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