Protokoll från medlemsmöte i Öfolket 2015-12-10

Närvarande: Mikael Andersson,Ingvar Sjöholm, Anders Hedin, Lasse Lind, Kajsa
Weiderstrand, Ingrid Gregertsen, Karin Lindahl, Styrbjörn Uggla, Ove Lindgren,
Åsa Bodmark, Bo Öberg samt Gunnar Bergman

§1

Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet

§2

Dagordningen godkändes

§3
Kassarapport. Kassören meddelade att det finns 23000 kr i kassan.
Föreningen har fått 10000 kr från Vänerns regleringsfond för inredning av loftet
samt 10000 kr från Swedbank för brandstege från loftet. Vi väntar på 17000 kr
från kommunen för att täcka lön till snickaren.
§4
Föregående protokoll lästes upp liksom en skrivelse till Carl-Gustav
Bergenholtz, enhetschef i kommunen, där vi informerar om vad som gjorts och
vad som planeras samt vilket stöd vi behöver från Åmåls kommun.
§5
Husgruppen: Öppna spisen ska iordningställas. Diskussion om
färgsättning på verandorna och om spiskåpa ska sättas upp. Beslöts att inga
fönsterluckor ska sättas upp, de finns inte med på foto från 1920 utan har
kommit till senare.
§6
Omgivningarna: 14 bojar bör läggas vid södra bryggan. Norra bryggan: räls finns upplagd på Storön, det krävs lyftkran för att fås på plats. Jordkällare åtgärdas under våren med plankor. Det finns virke till 26 sittbänkar och
bord att placeras ut på 3 öar. Lekplats finns men det behövs mer lekredskap.
Man behöver handikappanpassa vägen till dasset. Vassröjning behövs kring ett
flertal öar, Bengt Malmén övervakar detta, ev med stöd från LONA.
§7
Trädgårdsgruppen: drömmer om grind, gärdsgård och trädgårdsmöbler samt inhägnad runt landen för att hålla djur borta.
§8
Dokumentationsgruppen: Scouterna kommer ihåg en timrad lagård
med ränne samt två lador från 1960-talet.

§9
Inredningsgruppen har lämnat en förteckning på arbeten som bör
göras, kostnad 45000 kr.
§10

Årsmöte hålls på Samverket den 10 mars kl 1830.

§11

Styrelsemöte 18 februari 1830 på Samverket

§12
Valberedningen ber Ingvar Sjöholm att prata med några tänkbara
styrelseledamöter.
§13

Ordföranden avslutade mötet.
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