Protokoll fört vid Strömsbergsföreningens styrelsemöte 2020-04-21.
Närvarande: Anders Wredenberg, Barbro Falk, Lars Hartvigson,
Curt Guvallius, Martha Wägéus, Per Bergström, Per Sjöblom, Ingrid Boberg.

1. Till ordförande för mötet valdes Lars Hartvigson
2. Föreslagen dagordning godkändes.
3. Föregående protokoll lades till handlingarna.
4. Konstituering.
a) Nuvarande styrelse sitter kvar till ett nytt årsmöte kan hållas dock med den
ändringen att Per Sjöblom avgår nu och istället tar Ingrid Boberg plats som
ordinarie ledamot och Nils Lagerkvist går in som suppleant.

5. Ekonomi
Barbro lämnade följande rapport a)
Kassa
Bankgiro
Placeringskonto

2 040:00
210 543:36
124 872:20
337 455:56

b) medlemmar 233
c) utgifter. Fanns inga utgifter att rapportera.
6. Kyrkbyn
a) Bygglov på sädesmagasinet.
Ingen bygglovsansökan är gjord då inga grannar fått besked om att
inkomma med synpunkter. Per S undersöker med Gunnevik om det finns
möjlighet att ha julmarknad även i år. Förhoppningsvis kan det klarna vad
Gunnevik skall göra med magasinet.
b) Allén. Martha har varit i kontakt med professor Stenlid gällande almsjuka
och har skickat in 7 prover som Martha ännu inte fått svar på. Martha har även
haft kontakt med professor Yong gällande vitalisering av almar. Inter heller här
har Martha fått svar.
c) Hundrådet. Curt har mejlat till Ulf Axelsson som ansvarar för hundrådet
om en ny hundlekplats. Curt har inte fått svar på sitt mejl.
7. Skogen

a) Tony. Martha har haft hjälp av Tony i skogen. Har minskat tiden hos Haga.
b) Åtgärder. Några träd på gula spåret behöver tas ner. Ny skylt uppsatt vid
södra parkeringen som hänvisar både till gula som röda spåret. Föreningen
behöver sätta upp informationslådor vid parkeringarna både på södra och
norra parkeringen. Vi skall undersöka om vi kan använda kommunens tavlor
till detta.
c)Vandringar. Hur vi skall agera med vandringarna i höst bordlägges till
kommande styrelsemöte.
d) Rep ide. Per B hade en ide om att sätta upp ett rep i ravinen från gamla
mulleplatsen då det är väldigt brant och halt. Per B kollar med kommunen
om det ger klartecken till detta.
8. Dammen/bäcken.
a) Bävern. Till mångas glädje har 2 bävrar setts samtidigt i dammen.
b) Kommunjägare. Kontakt har tagits med enhetschef Görgen Olofsson som
skickat frågan vidare till Lennart Jansson som är avsvarig för jakten i
Jönköpings kommun.
9. Facebook. Facebookgruppen är på dagens datum uppe i 313 stycken.
Handlargruppen består av 10 personer och har fått 2 uppdrag hitintills.
Styrelsen framförde ett stort tack till Lars som administrerar denna.
10. Årsmöte. Bordlägges till kommande möten.
11. Övriga frågor. Togs inte upp några.
12. Kommande sammanträden.
Nästa sammanträde den 25/5, obs kommer att göras digitalt via datorn.
Curt är sekreterare.
Kommande sammanträde den 17/8 blir hos Hartvigson. Sekreterare är
Per B.
Kommande sekreterare blir enligt ordningen nedan:
Ingrid, Mats, Martha, Nils, Anders, Curt, Per och Kajsa om hon kommit in i
styrelsen
till dess.
Vid protokollet

Justeras

Anders Wredenberg

Lars Hartvigson

Nästa styrelsemöte: digitalt 25/5 Curt är sekreterare.

