
Styrelsemöte digitalt 220404
Närvarande:
Anna Dahlgren, Karin Ring, Eva Lennartsson, Ann Andersson, Karolina Räntfors

Dagordning:

1. Mötet öppnas 18.30

2. Vårbrev har Anna skrivit. Ok av styrelsen med små ändringar. Klart från

midnatt. Ann A åtar sig att skicka ut i digital form. Anna skickar ut i brevform

till dem som saknar mail-adresser. Karin skriver ut.

3. Beslutar att årsmötet blir onsdagen 10/8 kl 19. Lokal sockenstugan. Karin

mailar under pågående möte och bokar…hon kommer meddela när

bokningen blir bekräftad. Karin har förslag på föreläsning: brukning av

åkermark, inte bebyggd åkermark. Förslag på föreläsare Christel Cederberg

forskar inom området hållbar mat- och bioenergiproduktion Chalmers,

Lennart Nilsson LRF riksrepresentant EU. Vi tycker grundidén är bra och tar

frågan med oss till nästa möte. Inga föreläsare kontaktas än. Viktigt att vi styr

frågeställningen så att den inte blir politiskt vinklad.

4. Strandstädning 1/5 kl 10-12 - Eva och Karolina ansvarar. De hör av sig till

Lena och frågar om hon kan tänka sig att bara ex bullar till fika.

5. 50-årsjubileum/Steningedagen 6/7

a. Helena (ej närvarande) har meddelat Anna att hon kollar med tältfirmor

i veckan. Karin har en kontakt som hon också frågar

b. Anna har möte med Magnus Malmgren kring påsk gällande historiska

perspektivet. Anna aviserar mötestid om andra vill vara med.



c. Taino Bendz har tagit på sig Krabb-fisketävling och är införstådd med

att “krabborna skall ha det bra”-perspektivet

d. Anders Täreby tar på sig Minigolfturnering

e. Presentera Bänk-namnen - vi kommer fråga Anna JT om hon kan

ansvara (ej närvarande idag)

f. Karin kommer ansvara för frukost (troligen bröd från Solhaga)

g. Vi ska kontakta Kuststationen gällande flagghissning (när väl tältet är

bokat)

6. Steninge Blommar - Tipspromenaden genomförts och repris planeras till påsk.

7. Mötet avslutas 19.30

8. Nästa möte: 25/4 måndag hos Ann Jorneus Tenfelt 18.30 (föreslagit i hennes

frånvaro), Anna förmedlar och kollar.

Vid pennan: Anna Dahlgren


