Protokoll fört vid styrelsemöte med Framtid Borensberg
Plats:
Borensbergs IF;s klubblokal
Tid:
Tisdagen den 15/11, 2011 kl. 18.30.
Närvarande:
Yngve Folkesson, C-M Johansson, Håkan Hallin, Brigitta Rakar, Kjell Karlsson, Ewa Seidlitz, Roney Peterson och Eva Rajan . Speciellt inbjudna: Tore Berglund, Harrieth Ekvall, Kenneth Forslund, Lisa Tevell
och Anders Åhammar
§ 1. Mötets öppnande.
Ordföranden, Yngve Folkesson, hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.
§. 3. Föregående mötes protokoll.
Protokollet lästes och godkändes.
§ 4. Skrivelser.
Håkan Hallin har erhållit en skrivelse från BoKlok där de meddelar sitt intresse av att bygga bostäder i Borensberg. Ett informationsmöte kommer att hållas i Hällagården tis. den 6/12 kl. 18.00. Intresserade anmäler sig till Håkan Hallin eller Anna Hofström på Boklok i Linköping. Inbjudan kommer att distribueras till
hushållen i Borensberg.
§ 5. Julmarknaden
Brigitta Rakar rapporterade om arrangemanget den 4/12. Arbetsuppgifter delades ut. De som ska hjälpa till
med det praktiska förberedelsearbetet på julmarknadsdagen samlas kl. 10.00.
§ 6. Flottarna i strömmen.
Frågan om ev. övertagande bordlades i väntan på kommunens beslut om driftsbidrag. Beslutade att Framtid
Borensberg byter till julutsmyckning på flotten och bekostar densamma.
§ 7. Rapporter från grupperna.
 Kjell Karlsson rapporterade att Borensbergs Närservice AB lägger ut markduk och sand på sjöbottnen på Strandbadets badplats.
 Roney Peterson rapporterade att Tomas Lange övertar köket på Svanen för att laga mat till Karin
Boye- och Fria Interemiliaskolan. Detta medför att trygghetsboendet får maten från Lasarettsköket i
Motala. Det sätter också stopp för all servering på Svanen då ingen frivillig personal får vistas i köket.
§ 8. Övriga frågor.
Beslutade att Framtid Borensberg övertar ansvaret för Valborgsmässofirandet.
§ 9. Nästa möte
Nästa möte blir ett möte för att utvärdera julmarknaden. Det bestäms till den 7/12 kl. 18.30–19.30Nästa ordinarie styrelsemöte blir den 17/1-2012 kl.18.30.
§ 11. Mötet avslutas.
Ordförandes tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade mötet.
Sekreterare

Ordförande

…………………………
Carl-Magnus Johansson

…………………………….
Yngve Folkesson

