
Styrelsemöte 2022-11-09

Närvarande:

Ulla Desombre, Karolina Nilsson, Karin Ring, Eva Lennartsson, Helena Bengtsson
deltog digitalt.

Dagordning:

1. Mötet öppnas

2. Genomgång av protokoll från föregående möte.

3. Strandstädning och i Steninge samhälle på lördag den 12/11 kl 10.00, samling

vid anslagstavlan utanför Göstas. Om fika önskas får man ta med det själv.

Eva har köpt och tar med sopsäckar.

4. Ulla föreslår att att en line angående medlemskap ska läggas till sist på alla

anslag från föreningen. Vi börjar med det i den information som kommer att

sättas upp på anslagstavlorna om grantändning lördag den 26/11.

5. Eva har hämtat nyckeln till anslagstavlorna hos Lena Wattsgård och har kvar

den tv.

6. Det är fortfarande oklart vem som satt nytt lås på ”bommen” vid

midsommarängen. Karolina ringer Bertil på Stugebo och frågar om han

känner till detta.

7. Planering inför grantändning den 26/11 med början kl 15.00. Eva köper virke

så att nytt stag för att få upp granen kan göras.

Lena Wattsgård kontaktar LM El angående kabel och lämnar den till Ulla.

Ulla och Eva har kontaktat Cathrine och Jan Petersson som bistår med el.
Ersättning för elen får diskuteras i efterhand enligt Cathrines önskmål.



Ulla har inför dagens möte kollat ljusslingan och alla lampor fungerar.

Eva och Ulla köper glögg, saft och pepparkakor. Glöggen kan värmas hos
Ulla.

Ulla och Eva sätter upp anslag om grantändningen på anslagstavlorna på
lördag den 12/11.

Karin har  varit i kontakt med Peter som levererar granen så att den finns på

plats den 26/11.

Karin tar också med 2 st eldkorgar för mysfaktor (Eva tar med vattendunk)

samt ett bord för muggar som Karin har kvar sedan Steningedagen.

Helena har kontaktat den nya Steningekören som kommer att sjunga

julsånger när granen tänds.

Helena går också ut med information om grantändningen på facebook och

hemsidan.

8. Karin har inbjudit olika personer till möte på måndag den 14 november

kl 19.00 angående arbetsgrupp för Steningedagen. Karin skickar

informationen till alla styrelsemdlemmar via messenger. Mötet kommer att

vara hos Karin i Skepparp.

9. Nästa styrelsemöte tisdag den 10 januari kl 18.30 hos Karin som bor i

Skepparp.

10.Mötet avslutas.

Vid pennan: Eva Lennartsson


