Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte med
krokshultsbygdensbyalag den 27/2 2013
Närvarande: Sture Karlsson, Karl-Johan Höckerdal, Susanne Svensson, Åke Svensson, Anna
Wahlsteen,
Els-Marie Thunberg, Nils-Inge Hagman, Per-Erik Karlsson och Ingemar Olsson

1. Mötet öppnas.
Den nyvalda ordföranden Sture Karlsson hälsade alla välkomna och förklarade
mötet öppnat.
2. Val av vice ordförande och sekreterare.
Till vice ordförande valdes Åke Svensson och till sekreterare valdes Nils-Inge
Hagman.
3. Val av justeringsman.
Till justerings man valdes Susanne Svensson.
4. Val av firmatecknare.
Till firmatecknare valdes Sture Karlsson och Karl Johan Höckerdal
5. Föregående mötes protokoll.
Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna.
6. Aktiviteter under vår och sommar.
17/3 Filmkväll Jorden vi ärvde, 7/4 Café nostalgi bildvisning, 26/5
Tipspromenad Ett Oskarshamn, Någon gång i maj Afterwork thai tema,
Sedvanliga midsommar aktiviteter, Ängens dag i slutet av juli och teater i
augusti.
7. Utskick av info-blad.
Informationsbladet kommer ut i slutet av Mars.
8. Krokshultsgården.

Byggnadsansvarig och tillika vaktmästare är Åke Svensson. En städdag planeras
och några träd som skuggar kommer att avverkas, markägaren har godkänt detta
enligt Ingemar Olsson.
Els-Marie Thunberg kontrollerar om vi kan få bidrag till att utöka och eventuellt
asfaltera vår parkering. Mötet beslutade att införskaffa 4 st
mörkläggningsgardiner till stora salen, ansvarig för detta är Anna Wahlsteen.
Mötet beslutade också att köpa in en ny trappstege, ansvarig för detta är Sture
Karlsson. Els-Marie Thunberg har möjlighet att få en kopiator från sitt arbete
hon kontrollerar kostnader för denna och återkommer i frågan. Ett servitut
gällande dricksvatten mellan fastigheterna krokshult 1:12 och 2:35
(krokshultsgården) kommer att upprättas, Sune Nyberg är vidtalad för att hjälpa
till med detta.
9. Övriga frågor.
Styrelsen beslutade att skänka 1 ex av Krokshultsbygden under 1900-talet till
Nyhem.
Åke Svensson har fått i uppdrag att anordna en medlemsresa och kommer med
förslag till nästa möte. Els-Marie informerade från ett Oskarshamn att det
kommer att hållas ett antal tema kvällar med varierande innehåll under våren (se
samhällsföreningens hemsida). Karl-Johan våran kassör gav oss en kort
information om våran ekonomi. Nästa möte för styrelsen blir den 21/3 klockan
19:00.
10.Mötet avslutas.
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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