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Protokoll fört vid styrelsemöte med Framtid Borensberg 

Plats: Svanen, Hamngatan.   

Tid: Tisdagen den 15/10, 2013 kl. 18.30. 

 

Närvarande:  

Yngve Folkesson, C-M Johansson, Annette Stendahl Tevell, Roney Petersson, Jan Ivarsson, Kjell Karlsson, Conny Ringvide. 

 

§ 1. Mötets öppnande. 

Ordföranden, Yngve Folkesson, hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat 

  

§ 2. Godkännande av dagordning. 

Dagordningen godkändes. 

 

§. 3. Föregående protokoll. 

Protokollet genomlästes och godkändes. 

 

§ 4. Inför stormötet. 

 Yngve berättade att kommunen kommer att presentera utvecklings- och översiktsplan på stormötet. 

 Mötet annonseras genom utskick till företag och föreningar. Genom affischering i Borensberg och annonser på 

hemsidan och på Facebook. 

 Yngve tar fram en dagordning för mötet. 

 

§ 5. Flotten. 

Beslutar att sköta flotten efter vad kassan tillåter. Vi har för närvarande ca 5500: - på ”Flottenkontot” vilket beräknas räcka 

till 2 byten av utsmyckning, förslagsvis byte till Julflotte i höst och till Sommarflotte till våren. Kjell kontaktar Ingesson på 

kommunen för att diskutera framtida skötsel/skötselavtal. 

 

§ 6. Julmarknaden. 

Yngve rapporterar i Brigittas frånvaro att arbetet flyter på bra. Datum för marknaden blir den 8/12. Styrelsen uppmanas att 

engagera sig under marknadsdagen. Lions har lovat att ställa upp och hjälpa till. 

Beslutar att fortsättningsvis hålla julmarknaden den 2:a advent.  
 

 § 7. Rapport från grupperna. 

 Kjell Karlsson rapporterar att kommunen eventuellt kommer att anlägga en långfärdsskridskobana på Boren i 

vinter. Banan kommer att anläggas vid Strandbadet. 

 Kjell rapporterar vidare att Tillväxt Motala kommer att ordna ett möte med företagen i östra kommundelen. 

 

§ 8. Skrivelser. 

Några skrivelser redovisades ej. 

 

9. Övriga frågor. 

Beslutades att bjuda in Joakim Ljungqvist från Tillväxt Motala till nästa möte. 

 

10.Nästa möte. 

Nästa möte bestämdes till den 19/11 kl 18.30. 

 

11. Mötet avslutas. 

Ordf. tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

Borensberg dag som ovan. 

 

Sekreterare                                              Ordförande 

…………………………                   …………………………….       

 Carl-Magnus Johansson                  Yngve Folkesson 

 

 

 


