Protokoll från styrelsemöte för Kungsgärdets Småstugeförening 20170202
Närvarande: Gunnar Flodén, Berndt Englund, Gunilla Wiese, Michael Reineskog, Agneta
Larhed Kristina Uhlén, Elisabeth Bergström och Stina Zetterlund.
§1

Mötet öppnades av Gunnar Flodén

§2

Inför årsmötet
Årsmötet ska hållas på Bror Hjorths Hus 2017-02-28.
Följande beslutades: Berndt Englund ska erbjuda kvällens gäst, fd
landshövdingen Hans Alsén, bilskjuts till mötet. Gunilla Wiese köper bröd.
Kallelserna ska delas ut den 12 februari. Stina Zetterlund ska skicka förslag till
verksamhetsberättelse till styrelseledamöterna.

§3

Ekonomirapport
Kassören Gunilla Wiese rapporterade att föreningen har 134 betalande
medlemmar.
Ingående balans i kassan är nu 37 046 kr. I sommar beräknas det vara ca 53 000
kr efter att medlemsavgifter inkommit och olika utgifter betalats.

§4

80-årsfesten i augusti
Ekonomin för festen diskuterades och de olika arbetsgrupperna presenterade
beräknade : utgifter: tälthyra ca 10 200 kr, mat ca 12 000 kr, jubileumsskrift: ca
5000 kr, medaljer för
unga deltagare i Kungsgärdets Jubileumslopp ca 500
kr, tillstånd för tillfällig avstängning av Arosgatan ca 1000 kr. Dessutom
tillkommer kostnader för drink och tilltugg samt kaffe/te och kaka. Det
uttrycktes även förhoppningar om sponsring.

§5

Rapport från valberedningen
Valberedningens förslag presenterades av Elisabeth Bergström. Följande
ledamöter föreslås till omval: Gunilla Wiese, Michael Reineskog, Agneta
Larhed, Bengt Sörndal och Elisabeth Bergström.

§6

Övriga frågor
a) Hemsidan
Berndt meddelade att Alexander Mårtas på Bergagatan är intresserad av att ta
över ansvaret för föreningens hemsida efter Hans Nohldén.
b) Ansökan om medlemskap
Ett hushåll direkt angränsande till vårt område, på västra sidan av Norbyvägen,
har frågat om möjlighet att ingå i småstugeföreningen. Mötets mening var att
välkomna detta eftersom dessa hus har så nära förbindelse med våra småstugor.
c) Föreningens stadgar

Beslutades att styrelsen i höst ska inleda översyn av och ev revidering av
föreningens stadgar.
d) E-postutskick
Fråga väcktes om e-postutskick till samtliga medlemmar, men bordlades.
e) Byggplaner för Eriksberg
Kommunens plan för Eriksberg/Ekebydalen diskuterades.
§7

Nästa styrelsemöte bestämdes till den 20170316, kl 19, hos Stina Zetterlund på
Bergagatan 34.

§8

Mötet avslutades.
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