Styrelsemöte 211025
Närvarande, hos Lena Wattsgård:
Anna Dahlgren, Eva Lennartsson, Helena Bengtsson, Lena Wattsgård, Ann
Andersson
Ej närvarande: Ann Jorneus Telfält, Karin Ring, Helena Räntfors, Isabelle Clarén

Dagordning:
1. Mötet öppnas
2. Uppdaterat medlemsregister - Ann A - har gjort 211024. Lämplig intervall ca
var annan månad.
3. Formalia till banken - Ann A - tar på sig att förmedla årets underskrivna
protokoll till banken.
4. Uppdatering Historisk Vandring Steninge Kyrkby - besked från Karin, på
distans.
Tomas Tillberg går gärna sin Historiska vandring. Beslut att det blir en
inbjudan som en händelse i föreningens regi. Fysisk vandring.
söndag 7/11 kl 13.30.
Helena gör inbjudan. Föranmälan. Maxantal.
5. Helena berättar att hon och Karolina N haft överlämning om hemsidan och att
Helena nu tagit på sig ansvar att sköta den. Samtal kring behov och
önskemål.
6. Anna och Helena tar på sig att kika i mail-inboxen regelbundet och städa efter
behov.

7. Facebook - arbete i praktiken, vad är syftet med öppen grupp, moderering,
alla skall vara administratörer (gjort av Anna 211026), nya ansökningar, är
start-frågorna rätt? Samtal kring detta. Uppdatering av vad som beslutats
tidigare.
8. Adjungerade arbetsgrupper - start diskussion - vad är steg 1?
Samtal. Beslutas att vi kommer igång och att Helena gör en eller flera
aviseringar snart i FB och att första uppgiften gäller Julgran upp.
a. Julgran upp
b. Julgran ner
c.

Badstege i

d. Midsommarstång upp
e. Midsommarfirande
f.

Midsommarstång ner

g. Badstege upp
h. Permanenta namnskyltar i/vid föreningstavlorna
i.

Fler…? Öppna upp för andras egna initiativ?

9. Anslagstavlor: Rapport Eva - södra Steninge. Eva har pratat med
stugföreningens ordförande. Vi får använda befintlig tavla men ej sätta upp
egen.
Rapport Anna - Skipås - har mailat samfällighetens ordförande. Avvaktar svar
från deras styrelsemöte 27/10.
10. Julgran: Lämplig helg 27-28/11. Vi frågar Karin om hon kan fråga Strömblads.
(Anna frågat i messenger 211026)

11. Bjuda i LBVA - “workshop, kunskapsutbyte - spara vatten” - ta upp tråden från
före corona? Beslutar att Anna kan plocka upp tråd. Lämpligt fram i påsk.

Till nästa möte:
12. Uppdatering Skyltar på Bänkar och Eken - Ann J T ej närvarande, till nästa
dagordning
13. Återkoppling från Karolina - inspektion piren/bänkar - ej närvarande - skjuter
till nästa möte.
14. Cykelparkering vid Göstas - Anna fått mail från Teknik- och
Fastighetsförvaltning - hur vidare? Skjuter frågan till nästa möte
15. Nästa möte Förslag - Måndag 29/11 hos Ann A (obs ej beslutat i skrivande
stund)
16. Mötet avslutas

Vid pennan: Anna Dahlgren

