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Protokoll fört vid styrelsemöte med Framtid Borensberg
Plats:
Borensbergs IF;s klubblokal
Tid:
Tisdagen den 20/8, 2013 kl. 18.30.
Närvarande:
Yngve Folkesson, C-M Johansson, Brigitta Rakar, Jan Ivarsson, Annette Stendahl Tevell, Per
Johansson, Kjell Karlsson
§ 1. Mötets öppnande.
Ordföranden, Yngve Folkesson, hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet
öppnat
§ 2. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes med ändringen att punkt 7, Hemsidan, flyttades upp till punkt 4.
§. 3. Föregående protokoll.
Protokollet genomlästes och godkändes.
§ 4. Hemsidan.
Yngve F. kontaktar Ove Ceasar i Tjällmo bygderåd för att få idéer om utseende och innehåll.
Han mailar sedan ut resultatet av sina undersökningar för beslut om det fortsatta arbetet med
vår hemsida.
§ 5. Skrivelser.
 Yngve har ansökt om vår årliga ”Bygdepeng” på 6000:- från Motala Kommun.
 Förslag till detaljplan för Hällalund 10:3 delades ut för vidare studier i hemmet.
Samrådsmöte gällande planen hålls i Hällagården den 27/8.
 Yngve har också skrivit till Caravan Club för att efterhöra om deras intresse av att
hjälpa till med att anlägga och driva en minigolfbana i hamn- eller
Strandbadetområdet.

§ 6. Flottens framtid.
Beslutades att skicka en kalkyl till kommunen på vad det kostar att driva flotten i nuvarande
form för att förhoppningsvis erhålla detta belopp.
Om inte det beviljas ska vi senare ta ställning till något av följande alternativ efter att ha
diskuterat frågan på Stormötet.
a. Driva flotten med mindre underhåll och färre dekorationsbyten för nuvarande
driftsbidrag.
b. Ta upp flotten på land.
§ 7. Rapport från grupperna.
Kjell Karlsson rapporterade att Strandbadet har fungerat bra i sommar. Positiva reaktioner på
skötseln har erhållits från flera håll.
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§ 8. Övriga frågor och förslag.
Stormötet bestämdes definitivt till tisdagen den 22/10 kl.19.00. Peter Ingesson, Camilla
Egbert, Anders Donlau och Leif Sjögren inbjudes. Lokal: Hällagården som bokats.
§ 9. Nästa möte.
Nästa möte bestämdes till måndagen den 2/9 kl. 18.30 på Svanen. Anders Donlau och revisor
Jan Andersson inbjudes.
§ 10. Mötet avslutas.
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Borensberg dag som ovan.
Sekreterare
…………………………
Carl-Magnus Johansson

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

