Protokoll fört vid styrelsemöte med Framtid Borensberg
Plats:
Före detta Ramboden
Tid:
Tisdagen den 15/2, 2011 kl. 19.00.
Närvarande:
Yngve Folkesson, Jan Ivarsson, C-M Johansson, Anette Petersson, Anders Langerud, Anita Haga,
Håkan Hallin, Bertil Andersson.

§ 1. Mötets öppnande.
Ordföranden, Yngve Folkesson, hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.
§. 3. Föregående mötes protokoll.
Protokollet av den 1/2 2011 godkändes.
§ 4. Mötet med kommunpolitiker.
Mötet diskuterades. Tvivel angående mötets nytta och om att politikerna verkligen tycker att
Framtid Borensberg är en kommunal tillgång uttrycktes..
§ 5. Rapporter från grupperna.
Anita H. ska ta kontakt med Edgar Brynte för att diskutera Intresseföreningen Svanens framtid.
Föreningen har problem med att besätta en komplett styrelse.
Bertil A. rapporterade att han är kallad till trafiksäkerhetsrådet för att aktualisera frågan om trafiksituationen i samhället. Närpolisfrågan ska också diskuteras.
Håkan H. upplyste styrelsen om att Erik Karlssson ,tillf. chef på Bo Klok, säger att företaget just
nu har många projekt på gång men man räknar med att börja projektera i Borensberg inom en inte
alltför avlägsen framtid.
Jan I berättade att han vid kontakt med Finja Betongindustri erfarit att de fortfarande har planer på
att expandera i Borensberg ev. kan antalet anställda fördubblas. Intresse finns att träffa Framtid
Borensberg för samtal om framtiden.
§ 6. Beslut om hyra av lokal.
Beslutades att Yngve tillskriver Peter Ingesson och kommunstyrelsen om önskemål om ett månatligt bidrag i storleksordningen 10 000 SEK/mån som stöd till hyra av lokal, inventarier av denna
samt för att täcka löpande utgifter för FB. Anhållan om svar senast 22/2.
Frågan om hyra av lokal bordläggs till nästa möte.
Yngve meddelar Hans Tevell om beslutet.
§ 7. Motioner till årsmöte.
Motioner om utökande av styrelsen till elva ledamöter och samgående med Borensbergs Turisttrafikförening inlämnades för beslut av årsmötet.
§ 8. Beslut om övertagande av Valborgsfirande.
Frågan bordlades i väntan på kommunens beslut under § 6. Positivt besked på skrivelsen krävs.

§ 9. Val av organisatör för Valborgsfirande.
Frågan bordlades under samma förutsättning som § 8.

§ 10. Beslut om tidningsutgivning.
Frågan bordlades under samma förutsättning som § 8 och § 9.
§ 11. Beslut om förtäring vid styrelsemöte.
Beslutades att FB bjuder på kaffe och styrelseledamöterna turas om att bjuda på förtäring.
§ 12. Skrivelser.
Yngve redovisade skrivelse om att Folkets Park bokats den 3/6 för konsert med Taubeorkester.
Arr: Elisbeth (Bettan) Eriksson. Hjälp med arr. av FB efterfrågas.
Beslutades att Anders L. undersöker de ekonomiska villkoren.
Frågan om arrangörsmedverkan bordlades tillsvidare. Se § 6.
§ 13. Övriga frågor och förslag.
 Frågan om Roy Carlssons ”kurs” i muntlig presentation aktualiserades av Bertil A.
Styrelsen föreslog ev. start efter årsmötet.
 Frågan om styrelsens agerande vid ev. negativt besked under §6 diskuterades. Inget beslut
fattades men ledamöterna var eniga om att fortsatt arbete försvåras.

§. 14. Nästa möte.
Nästa möte bestämdes till vecka 9. Inbjudan per mail. Anders bjuder på fika.

Sekreterare
…………………………
Carl-Magnus Johansson

Ordförande
…………………………….
Yngve Folkesson

