Styrelse möte den 2 maj 2019
Klubbstugan Bokliden

1. Morgan hälsar alla styrelsemedlemmar välkomna. Martin, Pär och Gittan frånvarande.
2. Lena har pratat med Jan-Åke Karlsson om stenen vid Linden i hjärteparken, fick OK från honom.
3. Hjärteparken – kommunen levererar ny sten till gången genom parken. Gittan pratar med
Wickström om han kan hjälpa till att lägga ut den.
Kommunen ska ta ner yttersta sälg dungen och ett par björkar, även några grenar kring
skulpturen.
4. Angående trafik situationen så har vi träffat Ingela och Emelie från kommunen, förslag som kom
upp var: ev övergångsställe och avsmalning på Bergkvistavägen, ev övergångställe vid Bykrogen
- Brandstationen, ev linjemarkering för gång och cykelbana på Växjövägen och någon 40 skylt
inne i byn.
Påtalade också busskurerna, som de lovade att vidarebefordra till Paul Robertsson.
5. Lyckans höjd kollar vi av senare mot hösten
6. Marknad söndagen rullade på, vissa saker kan vi förbättra. Tur med väder och knallarna verkade
nöjda.
7. Grillplatsen – Glenn vill ha in mått på hur långa bänkarna ska vara. Morgan kollar av hur
grillplatsen i Diö är utformad, även storleken på cementrör. Senast 31 maj ska vi redovisa
kostnader och arbetsinsats till kultur o fritid.
8. Clara har uppdaterat hemsidan, några bilder ska hon lägga in.
9. Några fler medlemmar har betalat in årsavgiften under April.
10. Nationaldagsfirandet vid Linas stuga, Clara tar kontakt för att publicera annonsen .
11. Göran Helgesson får styrelsen förtroende att köpa in röj-såg och gräsklippare till Linas stuga.
12. Beyaz tar med bokförigen till nästa möte, så vi kan uppdatera föreningens ekonomiska
förutsättning.
13. Midsommar – chokladhjul, varulotteri, fiskdamm, Försäljning av fika, glass till barnen, dans runt
midsommarstången. Ronny har lovat komma med traktor o lövad vagn.
Kolla över namnlista för medhjälpare under firandet på fredagen.
Montera tälten på Tis den18 juni. Morgan kompletterar med stroppar till tälten. Tordagen den 20
juni klär stången och bjuda på korv med bröd. Clara sköter annonsering. Lena tar kontakt med
Håkan Karlsson angående chokladhjulet.
Åsa tar kontakt men Drivabolaget angående priser till fiskedammen.
14. Loppisrunda är bokat till den 14 sept 2019, ev erbjuda platser på gräsplanen vid
medborgarhuset.

