
Protokoll vid styrelsemöte med Framtid Borensberg 

Plats:  Svanen. 

Tid: Tisdagen 25/11 2014 kl 1845. 

 

Närvarande:  

Yngve Folkesson, Conny Ringvide, Brigitta Rakar, Anette S-Tevell, Christer Svenstedt, Jan Ivarsson, 

Kjell Karlsson (från § 4) 

§ 1. Mötet öppnas. 

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

§ 2. Godkännande av dagordning. 

Dagordningen godkändes. Conny valdes som sekreterare för dagens möte. 

§ 2,5. Föregående protokoll. 

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

§ 3. F.B;s hemsida. 

Ordföranden har sänt mycket underlag men det har ännu inte kommit in på hemsidan. Brigitta samt 

ordföranden kommer att prata med handläggaren avseende detta. 

§ 4. Flotten. 

Nya kättingar är nu på plats och flotten kommer ut nu till helgen som är 1:a advent. 

§ 5. Redovisning av julmarknaden. 

Anette redovisade arbetsläget och presenterade programmet. Dagsläget är att det kommer att finnas 

16 – 17 stycken ”knallar”. Anette kontrollerar vad som gäller avseende eventuellt polistillstånd. 

Conny ansvarar för F.B;s stånd. Ordföranden servar med material. Huvudansvarig för julmarknaden 

är julmarknadsgruppen. 

§ 6. Uppstart LEA. 

Vi har i uppgift att redovisa en grupp som ska jobba med detta. Gruppen är inte fullot besatt ännu 

men följande gäller: Ordföranden kan tänka sig att delta men inte att vara sammankallande. Brigitta 

kan tänka sig att vara adjungerad till gruppen. Christer funderar och Carl-Magnus samt Roney 

tillfrågas av ordföranden. 

Ett projekt skulle kunna vara ridskolan i Korsbäck som ska kunna erbjuda sina tjänster till 

handikappade samt förskolor med flera. För att kunna göra detta krävs ett ridhus. 

§ 7. Organisation styrelse. 

Minnesanteckningar från 2010 gäller fortfarande. Tankar att minska antalet arbetsgrupper 

diskuterades. En fördjupning kommer att ske vid ett organisationsmöte. 

 

 



§ 8. Brev och mail. 

Ordföranden sänder kontinuerligt ut de handlingar som kommer honom till handa. Q-Star avser att 

bygga en ”enkel” mack dör Statoil tidigare hade sin verksamhet. 

§ 9. Övriga frågor. 

Det kommer att genomföras workshop på glasbruket måndagen den 1/12 2014 kl 0800. Arbetet 

kommer att handla om verksamhet med anledning av det ”varumärke” som tidigare har fastställts. 

Christer orienterade om den besvärliga trafiksituation vid GC-väg/Älgstigen. Christer ska träffa de 

som kan påverka situationen. Inriktningen är SÄKER SKOLVÄG. 

Kjell orienterade om läget vid Strandbaden. Sanden (grovkornig) som nu finns på stranden kommer 

att under vintern (”istid”) genom Kjells försorg att köras ut i sjön. Ny finare sand kommer att läggas 

ut på stranden. 

Kjell driver frågan om rökförbud vid Strandbadet varvid någon/några rökrutor kommer att finnas. 

Kjell driver även frågan var det ska kunna finnas platser där grillning får ske i anslutning till 

Strandbaden. 

Ordföranden orienterade om att vi har sökt 6000:- för Regional Byggdepeng för 2015. 

§ 9,5. Nästa möte. 

Nästa möte sker 2015-01-27 klockan 1830 på Svanen. 

§ 10. Mötet avslutas. 

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet klockan 2100. 

 

 

 

……………………………………………   …………………………………………… 

Conny Ringvide   Yngve Folkessson 

Sekreterare    Ordförande 


