Styrelseprotokoll 2008-05-07
Protokoll vid styrelsemöte i ITF den 7 maj hos Anders Andergren på Östra Hansegatan 14 i Visby.
Närvarande: Ewa Fernström, Ingegärd E. Malmros och Anders Andergren.
1. Öppnades mötet.
2. EF, JEL, HNB och HK representerade ITF vid samrådsmötet i Hangvar bygdegård. Mötet präglades av lugn
och saklighet i debatten. ITF ställde några frågor i sammanhanget.
3. EF meddelar att ITF fått positivt svar från Skatteverket ang. befrielse från kravet om inkomstdeklaration.
Beslutet gäller 5 år, alltså till år 2013.
4. AA meddelade att Vårstädningen i år gick om intet. Vintern hade tagit över när Påskdagen grydde och ett
snötäcke omintetgjorde städning i viken. 4 personer hade ändå samlats och de fick dela på de smörgåstårtor som
inköpts för evenemanget. Rapporter gav vid handen att stranden var ren och fin efter privata städningsinitiativ.
5. JEL meddelade att Valborgsbålet brann upp utan problem. Ett 75-tal hade samlats för att lyssna till JEL:s vårtal
och för att gemensamt avjunga några vårsånger. Ihrebade höll öppet och var fullsatt. De inplastade sånghäftena
finns hos JEL.
6. EF för över pengar till sitt personliga konto för att betala JEL:s styrelsearvode och för att ha en handkassa vid
midsommarfirandet.
7. Inför midsommarfirandet:



- EF handlar godis och lämnar till HK



- AA/JEL hugger björkar.
- EF beställer kaffe/saft och bullar.
- JEL kollar att det finns ståltråd så att det räcker.
- Harry organiserar och ser till att lekarna kan genomföras.
- AA vidtalar Gösta Lyttkens ang. spelning på dansbanan.
- AA sätter in annons i GA/GT för att söka lek- och sångledare till dansen runt Midsommarstången. Nödlösningen
blir att vi sätter på en CD-skiva. Detta är ett nödrop efter någon som i fortsättningen kan sköta denna syssla,
vilken annars riskerar att gå i graven!!
8. EF kontaktar Joost som skriver in på hemsidan hur man blir medlem i ITF. Anslag sättes upp på
anslagstavlorna i sommar.
9. Nästa möte på Ihrebaden den 17 juni kl.18.00.
Visby den 16 maj 2008
Anders Andergren
Sekreterare

