
 

Styrelse möte den 13 nov 2018 

Klubbstugan Bokliden 

1. Morgan hälsar alla styrelsemedlemmar välkomna.  Beyaz och Jonathan frånvarande 

2. Julbelysningen – Morgan sköter kontakten med Simon Glans angående belysningen vid mejeriet, 
Morgan köper in ny kontakt, elmätare och timer. Slingan ska vara tänd mellan kl 15-09 

Flaggstångsbelysning vid brandstationen – nyinköp av slinga – Victor beställer genom företaget 
Flaggstångsspecialisterna. 

Belysning i Hjärtaparken. Morgan tar kontakt med Ingela Thulander på kommunen för att titta 
på slingor som finns i kommunenes förråd, dessa är ca 2år. Om Morgan finner slingorna dugliga 
ansvarar han för komplettering till dessa slingor eller om det inte är aktuellt beställer han nya 
slingor genom företaget Solar. 

Vi träffas både vid hjärteparken och brandstationen för sätta upp julbelysningen Sön den 25 
nov kl 13,00, tre fyra personer vid varje ställe. Morgan ansvarar för hjärtparken o Victor för 
brandstationen. 

Cg:s alltjänst bistår med lift vid hjärteparken, samt fixar 10st armeringsjärnskrokar. 

3. Julbazaren vid ICA nära den 15 dec kl 9-14 

      Vi anordnar Chokladhjul enligt traditionen. Åsa kollar med supporterklubben om de behöver 
hjälp för att monter lotteristånden på fredagskvällen den14 dec. Bemanning 8,30–10 Clara (Åsa) 

                                 10-12 Gittan o Victor 

                       12-14 Lena o Pär. 

Lena kollar med Håkan Karlsson om vi får låna chokladhjulet. Tar med skål, röd duk och högtalare 
(Ipad) 

Åsa kollar med Marcus på Ica om chokladpriser, dubbla styck saker, 100gr chokladkakor, 
chokladkartonger. 

Clara fixar lykta o granris. 

Beyaz tar kontakt med Henrik angående kassaskrin o växelkassa. 

4. Clara fixar nya skyltar till anslagstavla och förslagsbrevlåda. 

5. Nästa möte 7 jan kl. 17.30 Bokliden 

Lite att tänka på inför nästa möte, årsplanering – vad vill vi driva? – sociala medier? – kan man 
ha omröstning i olika frågor på sociala medier? 

6. Clara informerade att ett reportage görs i tidningen angående hastigheten på Växjövägen, Clara 
representerar samhällsföreningen. 

7. Siv Lindén besökte mötet från organisationen ”Hela Sverige ska leva”- ett projekt som kallas för 


