Protokoll fört vid Extra styrelsemöte i Framtid Borensberg
Plats:

Borensbergs IF:s klubblokal

Tid:

Tisdagen, 23 Okt 2012 Kl 18.30

Närvarande:
Ordf Yngve Folkesson, Håkan Hallin, Jan Ivarsson, Christer Svenstedt, Conny Ringvide,
Kjell Karlsson, Anette Stendahl-Tevell, Brigitta Rakar
1. Mötets öppnande
Ordföranden, Yngve Folkesson hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade
mötet öppnat.
2. Godkännande av dagordning.
Dagordning godkändes
3. Föregående protokoll
Genomlästes och på punkt ”Flotten” konstaderas att byggnads/materialkostnaden för
den nya flotten blev dyrare än den ursprungligen var budgeterad för. ( 18.000:- )
Materialspecifikation efterfrågas och Styrelsen beslutar om att fakturan för materialet
ska skickas till Framtid Borensberg.
Det är från olika håll klart nu att Räddningstjänsten (Medborgare Brandkåren)
i Borensberg sätter upp årets julbelysning i sin egen hembygd och får kr 5000:- i
bidrag för deras åtaganden. Utbetalas ur Framtid Borensbergs kassa.
Julkort (Yngve författar) från Framtid Borensberg över det gångna året kommer delas
ut även i år, med hjälp av SPF och utdels även på Julmarknaden.
Föregående protokoll godkänt.
4. Agenda för möte med Lars Samuelsson, Tillväxt Motala satt till Tisdagen, den 13
November, kl 18.30 obs: Svanen
Förslag på att varje styrelsemedlem tar upp en hjärtefråga (Borensberg inför
2013, våra främsta önskningar inför kommande år riktad till Kommunens
förvaltningar.-se bilaga)
Punkt 1 och 3:
Håkan Hallin
Punkt 4 och 11:
Conny Ringvide
Punkt 5:
Jan Ivarsson
Punkt 2,6, 7, 8,14 Christer Svenstedt
Punkt 9:
Kjell Karlsson
Punkt 10:
C.M. Magnusson
Punkt 12, 13
Kjell Karlsson Alla är vi överens om att skyltningen måste bli
mycket bättre här i Borensberg, Klinten, Parkeringsplatser och Orienteringstavlor
Punkt 14:
Cykelställ är för få vid Salong Klippet och Bibloteket
Punkt 15: Belysning av skyltarna (Välkommen till Borensberg): Kjell Karlsson

Punkt 16: Turistinformation måste bli bättre för Borensberg, Annette
5. Skrivelser och mail
Ett svar från Kommunen ang tidigare skrivelser från Framtid Borensberg skulle enligt
vad som sagts till Håkan Hallin, har skickats till Ordföranden, Yngve Folkesson,
vilket han ännu inte har fått.
6. Övriga frågor
Brigitta: Förberedelserna inför årets Julmarknad är i full gång. Efter klartecken från
samtliga deltagarna kommer programmet att spridas och sättas upp. Ansvars- och
arbetslistan kommer att följas upp. (Påminnelse om arbetsgruppens möte, Tis 20
November kl 19.00 Bif lokalen)
Undertecknad håller också på med en samlingsannons i Corren i syfte att få till en
dubbelsidig annons- allt för att bättre synliggöra Borensbergs Centrum!
Hemsidan Framtid Borensberg på gång (men verkar ha stagnerad igen pga
Julmarkandsbestyr….).
Christer påpekar att det saknas belysning (3 st. Stolpar) vid huvudinfarten dvs
Tjällmovägen fram till rondellen och borde åtgärdas.
7. Nästa möte
Nästa möte äger rum Tisdagen, 13 November tillsammans med Lars Samuelsson,
Tillväxt Motala, Tid: 18.30, Lokal: obs: SVANEN (Ankan)
Mötets avslutning: Ordförnaden tackade för visat intresse och avslutade mötet.
(Uppskattad var också den goda kakan som Håkan bakade!)
Borensberg, dag som ovan
Tillfällig förordnad sekreterare:

Ordförande

----------------------------------------Brigitta Rakar

----------------------------------------------Yngve Folkesson

