F 13 KAMRATFÖRENING

Protokoll fört vid styrelsemöte hos Nicklas 11 april 2015
Närvarande: Håkan Fredriksson, Lars-Erik Karlsson, Berith Karlsson, Agnetha Karlsson, Lars Åberg,
Nicklas Lennartsson, Henrik Lindkvist, Johan Åberg Asterbäck, Anders Johansson

1 § Ordförande öppnade mötet och Berith Karlsson valdes till mötessekreterare.

2 § Dagordningen fastställdes.

3 § Föregående protokoll godkändes (styrelsemötet 9 mars)

4 § Rapporter/skrivelse


Ang läget om vårt fpl har det inte hänt så mycket. Anders och Lasse tar kontakt med
SAAB nästa vecka. Om inte något positiv besked ges tar Håkan med FVM eller HKV



LSS är svåra att få kontakt med. Lars-Erik gör ett nytt försök nästa vecka att nå
Helena Söderquist. Lyckas inte det gör Håkan ett försök med Peter Gustafsson



Styrelsen beslutade att skalskyddsåtgärder enl Teds säkerhetsrapport ska åtgärdas i
H81 och By 97



Jubileumsfest den 17 oktober. Andreas Giselgren tillfrågas om att bli projektledare.
Håkan kontaktar Sörby Herrgård ang. lokal.

5 § Ärendelista (vilande tills vidare)

6 § Ekonomi.
14 personer som ännu inte betalat årsavgiften.

7 § Hemsidan
Bilder från årsmötet är borttagna p.g.a. dålig kvalité. Ny text i högerspalten. Beslut
togs att om mtrl finns så kan Bråvallabladet ökas till 12 sidor. Beslut togs att ny
matrikel ska sändas ut med nästa nummer av tidningen

8 § Övriga frågor

Fortsatt arbete med sändlistorna
Beslut om utlån av vår lokal togs i augusti 2014. Styrelsen beslutar vid varje tillfälle
En idélåda kommer att sättas upp i lokalen. Håkan fixar låda, Henrik fixar en blankett
för ifyllande av idéer
Beslut att ordersalen ska innehålla delar från olika tidsepoker
Under våren skall målning av fönster (Göran Sjövall) och fasaden (medlemmar skall
tillfrågas) på by 97 utföras
Anders gör en projektplan för ”Norrköping minns”

9 § Nästa styrelsemöte

19 maj kl 1800

10§ Fikaansvarig:

Anders

11 § Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Berith Karlsson

Håkan Fredriksson

