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Protokoll fört vid Strömsbergsföreningens styrelsemöte 2014-01-28

Närvarande: Barbro Falk, Per Sjöblom, Anders Wredenberg, Per Bergström, , Martha Wägéus,
Nils Lagerkvist, Lars Hartvigson, Mats Ottosson

1. Dagordning fastställdes.
Till sekreterare, i Jeremy Wyons frånvaro, valdes Mats Ottosson.

2. Föregående protokoll.
Tidigare utsänt protokoll från styrelsemöte 2013-11-26 reviderades betr. angivet datum och punkterna
6 och 9 och lades till handlingarna. Nytt protokoll mailas ut.

3. Ekonomi
Barbro lämnade följande rapport:

Kassa: 7563:-
Bankkonto 68171:45
Placeringskonto 124532:11

200 266:56

Antal medlemmar 2014: 198 st.

4. Rapporter
a. Julmarknaden 2013
Barbro lämnade en uppställning över intäkter och utgifter över de senaste 4 årens julmarknader.
Årets resultat: +1464:-
Samstämmigt konstaterades att vi hade tur med vädret, att besökarantalet var gott och utställarna varit
nöjda.
Att tänka på till nästa gång:
Bättre uppslutning på arbetsdagarna.
Varmare i magasinet, fläktluftvärmarna räckte tydligen inte.
Blänkare till tidningar för införsel marknadsdagen.
Rapport till tidningar med bilder från marknadsdagen.
Ponnyridning.
Musikanter.
Tätning läckande dörr.
Säkerhetsfrågor: Strömavbrott mm.

b. Vandring med miljö- och tekniska kontoret 131220
Rolf Erlandson och Marie Andersson från miljö och Rolf Sandström och Mattias Johansson från
tekniska var inbjudna av oss för genomgång av problemen med höga flöden i Strömsbergsbäcken och
igenslammning av dammen. Från föreningen deltog Lars och Mats.
Vi visade bl a den kraftiga errosionen vid vägen upp mot Skinnersdal där åkrarna börjar,
slamavsättningen vid bron på bruksvägen till Skålabro och i dammen. Diverse förslag till lösning
diskuterades. Vi tryckte särskilt på säkerhetsfrågor kring dammvallens fortbestånd vid för höga flöden
och krävde snara åtgärder.
Marie och Mattias är kontaktpersoner och Lars fick i uppdrag att kontakta dem för att efterhöra vilka
åtgärder som kommunen tänker vidta.

c. Kameliavisningen 140125
Vi deltog med bildvisning och försäljning som vanligt.
Knopparna var inte utslagna ännu pga för få soltimmar hittills i år.
Annonserad visning 140130 ställs in och kommunen annonserar om ev ny visning om några veckor.

d. Busshållplats vid OK/Q8-macken på Solåsvägen stoppar upp biltrafiken
Barbros skrivelse till Länstrafiken lästes upp. De ha svarat att de inte har hittat någon bättre plats men
att diskussion med kommunen pågår.

e. Broarna över strömsbergsbäcken
Mats har kontaktat Mattias Johansson på Tekniska kontoret. Han svarar att anbudsförfrågan är
utskickad. Mats håller kontakten.
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5. Kommande aktiviteter
a. Kamelian kommer ev att visas igen om några veckor. Kommunen annonserar i JP.

b. Årsmötet

1. Datum 140326 kl 19.00, reservdag 140325. Per S bokar lokal. Tillägg 140129: Per har bokat S:t
Olofsgården 14032626.

2. Protokollet från 2013
Valberedning - Ersättare för Bengt Lindholm ej utsedd. Nils och övriga söker ersättare.
Kompostering - Martha undersöker hur frågan har lösts på andra ställen.
Motionsstigar - Räcke i trappa genom den stora bäckravinen i nedre, norra delen av gula slingan är i
behov av reparation. Åtgärdas vid arbetsdag enligt nedan.
Om- resp nyval -
Valda på ett år 2013 (suppl.)- Jeremy och Bengt tillfrågas om intresse för fortsatt engagemang. Lars
(som ordförande) och Mats svarade ja.
Valda på två år 2012 - Barbro, Nils och Martha svarade ja.
Valda på två år 2013 - Per B och Anders svarade ja. Mari Opdal tillfrågas.

3. Praktiskt
Barbro kontaktar revisorerna och kallar valberedningen, Kenneth Kindblom, till nästa styrelsemöte.
Verksamhetsberättelse - Per S och Martha sammanställer.
Resultat- och balansräkning - Barbro och Lars sammanställer.

4. Tema - “Ljungarum för 50 år sedan!” Gården, affären, ridhuset, skolan, motorbanan, flygplatsen,
olyckor och livet i övrigt.

c. Skötselplan för naturreservatet
Martha meddelar att den ligger till sig.

d. Hemsidan
Uppdatering - Per S har uppdaterat hemsidan med bilder från julmarknaden och lagt ned ett stort
arbete med nya bilder med tillhörande texter under rubriken Bildgalleri/Lokalhistoria. Han kommer
även att uppdatera förstasidan med en stående punkt om föreningen.
Fler bilder efterlyses.
Inkommande mail - Per B kontrollerar hur det funkar, vilka som får vidaresänt till sig och samordnar
så att alla mail blir behandlade och besvarade.

e. Arbetsdag, lördag 2014-04-12 kl 09.00 Samling vid gården.
Spänger på motionsstigarna och räcke vid trappan enl pkt 5.b.2.
Nils tillfrågar IF Haga om hjälp.
Traktor? Arrendatorn?

6. Stiftelsen
Stiftelsen ligger f n “i träda”.
Fortsatt finansiering? - Flyktingmottagningen? Socialen?
Platsodlingsgruppen?
Hyresavtal är upprättat med kommunen (5 år) och Jeremy Wyon (3 år).

Vid protokollet: Justeras:

Mats Ottosson Lars Hartvigson

Nästa styrelsemöte: Tisdag 25 februari 2014, kl 19.00 i Öppna förskolan
Mari svarar för fikat. Bengt skriver protokoll.


