Styrelseprotokoll 2008-06-17
Protokoll vid styrelsemöte med ITF den 17 juni kl.18.00 å Ihrebaden
Närvarande: Anders, Ingegärd och Jan-Erik
1. Öppnades mötet.
2. Gick vi igenom föregående protokoll
3. Under föredragningslistan till årsmötet skall det fortsättningsvis stå ”Midsommarstången nedtages och avlövas”
för att inte fukten skall få möjligheten att få fäste lika bra som den får med löv och grenar. Denna synpunkt visade
sig få kuslig aktualitet redan på söndagen efter midsommar, då undertecknads barn från tennisbanan plötsligt vid
14-tiden beskådade hur midsommarstången vid en kraftig vindstöt bröts av vid foten och brakade i backen. Jag
kunde konstatera att stången var rutten inuti, något man inte kunde se på ytan. Vi får vara tacksamma för att det
inte blåste på midsommarafton. I fortsättningen bör stången bytas vart 5:e år. AA beställer en ny av Bojje.
4. Vi måste beställa nya vägskyltar till viken efter GK:s beslut i vägnamnsfrågan. Vi kom fram till att vi skall
försöka få vägskyltar i trä av det slag som sitter vid flera vägar. 20 st nya skyltar kommer att behövas efter vår koll
av kartan över de nya vägnamnen.
5. Beslutades att Anders kontaktar Niclas Fredriksson vid Stadsarkitektkontoret, som har gjort planförslaget över
Ireviken, för att bjuda in honom till årsmötet. Han skulle kunna få en stund före årsmötet där han berättar om sina
tankar inför planförslaget och dessutom kan det bli en del frågor från medlemmar som inte hade möjlighet att
närvara vid mötet i Hangvar.
6. Beslutades att till nästa möte bordlägga frågan om tänkbar representant i vattenrådet enligt Helenas tidigare
påpekande.
7. Konstaterades att besluten om ändringar av några formuleringar som föreslogs vid årsmötet 2003 av
dåvarande styrelsemedlemmen Staffan Fredriksson, inte blivit införda i stadgarna. AA kontaktar Staffan för att
utröna om han har kvar formuleringarna i sina rullor. Det gällde bl.a frågan om avgiftsbefrielse. Staffan skulle
skriva ut en ny uppdaterad upplaga av stadgarna, men bad under nästkommande verksamhetsår om
entledigande från sin styrelsepost, varvid frågan sannolikt föll mellan borden.
Frågan ställdes om våra stadgar skall stå före inloggningen på vår hemsida? Helena kan kanske klargöra vid
nästa möte.
8. Nästa möte den 8 juli kl.18.30 å Ihrebaden.
Visby den 23 juni 2008
Anders Andergren
Sekreterare

