Styrelsemöte Ringstorp Folkets Hus 2008-06-03 kl.19.00

Sammanträdesprotokoll

Närvarande: Anders Boström
Anders Berglund
Bosse Franze´n
Inger Alexandersson
Thore Sjöö
Lasse Wirström

1.

Godkännande av dagordning.

2.

Genomgång av förra mötets protokoll.

3.

ÅTGÄRDSPUNKTER
• Angående el-arbeten så har Anders Berglund vidtalat Stefan Phil och de
ska träffas den 16/6 kl. 17.00 så att de går igenom vad som ska göras och
Stefan kan lämna en offert på arbetet.
• Inger letar vidare i dammsugsutbudet.
• Inger tänker ånyo vidare angående förvaringar i smatten.
• Storköksdiskmaskinen, Anders Boström har lämnat ett bud på 10 000 kr.
för den obetydligt begagnade diskmaskinen. – svar har ej hörts.
• Anders meddelade också att han har skickat in kontrollbevis för
oljecisternen.

4.

UTHYRNING
Inger meddelar att Folkets Hus är uthyrt den 14/6 samt 30/8.

5.

RAPPORTER
Inger berättade att barn och familjeföreställningen Longkalsong söndagen den
1/6 var lyckad och att 25 betalande kom.
Anders meddelade också att Bravida har bytt den gamla elmätaren mot en ny
fjärravläst.

6.

ÖVRIGA FRÅGOR
• Ett önskemål om ett nytt rejält bordtennisbord kom fram, Anders
Berglund kollar utbud och priser.
• EM – pub den 10/6. I samband med fotbolls- EM provar styrelsen att
anordna en grillafton före match. Anders Boström ordnar grill och
tillbehör. Bosse ordnar korv och sallad. Inger ordnar bröd och tzasiki.
• Det framkom önskemål att skaffa sittmöjligheter och bord till Folkets
Hus grusgård, styrelsen tyckte att det bör vara möbler av s.k.
rastplatstyp. Enkla, rejäla träbänkar som tål väder och vind. Lasse kollar
upp vad som finns och priser.

•

•

8.

Daniel Andersson i Solgläntan har framfört en önskan att ansluta sin
fastighets vatten och avlopp till Folkets Hus ledningar. Det är oklart vem
som äger dessa ledningar, är det Tekniska Verkens ledningar så tycker
styrelsen att det är deras sak att besluta om det är lämpligt.
Fixardagen lördagen 7/6. Exempel på aktiviteter att utföra:
Torka lister och rör, tvätta filmduken i stora salen, tvätta fönster, rensa
förråd, köra bort skräp m.m.

Nästa möte TISDAGEN 1/7 2008 kl. 19.00

Lasse Wirström
Sekreterare

