
 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Framtid Borensberg 

Plats:  Borensbergs IF’s klubblokal 

Tid:  Tisdagen, 29/5, 2012      kl 18.30 

 

Närvarande:  Kjell Karlsson (vice ordförande), Roney Peterson, Jan Ivarsson, 

Conny Ringvide, Håkan Hallin,  Brigitta Rakar  

1. Mötets öppnande: Viceordf. Kjell Karlsson  hälsade mötesdeltagarna 

välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2. Godkännande av dagordning: Dagordning godkändes 

3. Föregående protokoll : Genomlästes och godkändes 

4. Skrivelser och mail: Inga nyinkomna skrivelser att rapportera 

5. Rapporter från grupperna enl. arbetslistan: 

    *  Närvarande från arbetsgruppen önskar  som en punkt på nästa styrelsmöte 

en grundlig genomgång av arbetslistan, fördelningen av arbetsuppgifter samt en 

översyn av redan  klara projekt.  Det finns en del frågor  kring ex. 

Koloniområdet, Kvarnholmen, Svarthällsbadet,  m.m 

    * Brigitta och Håkan  hade dessvärre inte något nytt  att rapportera ang 

hemsidan. Ett möte behöver ordnas med involverade personer –Anders Å., 

Borenet samt framtida Webbmaster, men också  våra önskemål borde framföras. 

Förhoppningsvis kommer vi igång snart och kan rapportera mera till nästa möte. 

  *  Boklok har bytt personal- men detta till trots  försöker de skizza på en 

tidsplan från att har fått option att få köpa mark till att det skrivs kontrakt på 

dessa 24 lägenhete , ( Realistisk tid? Två år och mera?) 

6. Stormöte: Denna punkt bordlades till nästa  möte 

7. Övriga Frågor: Förslåg till 2 befintliga flaggstänger vid Gästis. Har 

Borensberg en egen Flagga? Och skulle man kunna hänga en sådan på den ena 

LOGO 



flaggstången? Vi ställer frågan vidare till Hembygdsförening- de kanske vet hur 

det ligger till. 

Kjell kom med fler förslag , som tex ett färglad flaggspel som skulle förskönja 

och liva upp centrum så här inför turistsäsongen- 

8. Förbättringsförslag: Vi tror att hemsidan kommer att vara ett bra forum mot 

allmänheten och på så sätt också en tvåvägskommunikation. Annars inga nya 

förslag. 

9.  Nästa möte: Tisdagen, 21/8, kl 18.30 BIF-lokalen 

10.  Mötet avslutas:  Viceordföranden  tackade alla närvaranden för visat 

intresse och avslutade mötet. 

 

Vid pennan:   Viceordförande: 

 

Brigitta Rakar   Kjell Karlsson  

 

                                

Härmed får jag passa på och önskar alla en härlig  sommar! 

Vila samt njud av allt det goda!        

 

 

 

 


