Styrelsemöte Tjurkö intresseförening 2016-03-02

1.

Mötets öppnande:
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Närvarande: Lars Johansson, Jan Krook, Pia Mostberg-Eriksson
Peter Georgio, Ulla Georgio, Agneta Hansson, Hans Rickler, Mona Hagman.

2.

Val av justerare:
Pia Mostberg Eriksson

3.

Föregående mötesprotokoll:

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

Rapporter och skrivelser:

-Beslut togs att Lasse ska sortera och kasta gamla papper som inte behöver sparas.
-Inbjudan till kommunbygderådets årsmöte, Lasse Johansson och Jan Krook anmälda.
-Peter Georgio redogjorde för arbetet som utförts med vattnet under grunden på föreningslokalen, det
kommer att slutföras under arbetsdagen.
-Mona Hagman informerade om kyrkan, hon har talat med Martin Folkar på pastoratet och fått veta att det
har skickats in en ny ansökan till stiftet om pengar, besked kommer i oktober. Bifogar bilaga.
-Ann-Marie Nordström från Karlskrona Kommun kom på besök för att förklara hur föreningen ska söka EU
pengar från Landsbygdsrådet. Det måste sökas fullmakt från Jordbruksverket för att få E.leg som man måste
ha för att få ansökningsblankett. Lasse skulle ta tag i det.
5.

Ekonomin:

Kassören Mona Hagman informerade om att ekonomin är tillfredställande.
6.

Aktiviteter:

Arbetsdagen blir den 16 april. Lasse gör en lista på vad som ska göras ute och inne.
Hoppas på stor anslutning. Det bjuds på fika.
7.

Övrigt.

Agneta Hansson informerade om Skärgårdskrafts program inför sommaren. Se Skärgårdskrafts hemsida.
-Önskemål framfördes om en uppföljning av musiken i Hägnan 2015, Hans Rickler trodde inte det var
omöjligt att genomföra det ev. i juli 2016.
-Beslut togs att köpa presentkort från Blomsterlandet till Doris Eklund och Laila Pettersson
för deras arbete med dynor till stolarna i lokalen.
8.

Nästa möte:

Nästa möte äger rum 6 april 2016 kl. 18.00
9.
Avslutning:
Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet

Justeras

Ulla Georgio

Pia Mostberg Eriksson

