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Protokoll fört vid styrelsemöte med Framtid Borensberg 

Plats: Svanen, Hamngatan.   

Tid: Tisdagen den 27/1, 2015  kl. 18.30. 

 

Närvarande:  

Yngve Folkesson, C-M Johansson, Anette Stendahl- Tevell, Roney Petersson, Jan Ivarsson, Christer Svenstedt, 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. Idrottshall. 

Yngve rapporterade att kommunen ännu inte besvarat Framtid Borensbergs inbjudan till möte angående byggandet av 

idrottshall i Borensberg . 

Beslutade att skicka ny inbjudan, denna gång ställd till kommunstyrelsen. 

 

§ 5. Flotten. 

Styrelsen föreslår att flottens dekorationer byts fem gånger/år under förutsättning att Motala kommun står för kostnaden. 

 

§ 6. Julmarknaden. 

En kort utvärdering av julmarknaden utfördes. 

Till största delen positiva omdömen från medverkande och allmänhet. Ett par mindre justeringar i arrangemanget kan ev. ske 

till nästa marknad. 

En stor eloge till Anette och övriga arrangörer. 

 

§ 7. Valborgsfirandet. 
Styrelsen beslutade att fråga Brigitta Rakar om hon är villig att ansvara för årets arrangemang. Förslag på Valborgstalare: Ulf 

Holmetz, Claes-Göran Östlund, Jan Andersson. 

Styrelsen förordar också ett mindre fyrverkeri. Ev. ersätts delar av fyrverkeriet med ”kinesiska lyktor”. 

 

§ 8. Årsmöte. 

Bestämdes att årsmötet ska hållas torsdagen den 19 mars kl. 18.30 på Svanen. 

 

9. Brev och mail. 

Inga skrivelser av värde redovisades. 

 

10. Övriga frågor 

 Vad ska hända med Borensbergs centrum? Styrelsen beslutade att bjuda in repr. från Bostadsstiftelsen Platen till 

nästa möte för att diskutera byggnationen i Borensberg. 

 Beslutade att ta kontakt med Östgötatrafiken för att påpeka olägenheter med busstider och överfulla bussar. 

 Styrelsen har efter samråd med skolan beslutat att arbeta för att skovägen till Dansäterskolan blir säkrare. 

 

 11. Nästa möte. 

Nästa möte bestämdes till tisd. den 24/2 kl. 18.30. 

 

Mötets avslutning. 

Ordföranden tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

Borensberg dag som ovan. 

 

Sekreterare                                              Ordförande 

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

 Carl-Magnus Johansson                  Yngve Folkesson 

 


