
protokoll 

SETI styrelsemöte måndagen 2018-04-23 kl 1800. 
Närvarande: Göran Löfgren, Marita Jerserup Borg, Helen 
Hansson Carleke, Alexandra Färnström, Hedda Lundquist, 
Peter Okmark, Lisa Holmberg, Göran Mårdhed 
Frånvarande: Åse Henriksson 

Plats: Saltö Torg 2B 

§1. Ordföranden Göran Löfgren öppnar mötet. 

§2. Styrelsen godkänner dagordning. 

§3. Föregående mötesprotokoll 2018-03-08 läses upp och lägges till 
handlingarna. 

§4. Inkomna/avsända handlingar.  
 ”Nattvandrande föreningar” från Karlskrona Kommun samt ”Hela  
 Sverige” Länsbygderådet i Blekinge 
   
§5.  Pågående och icke avslutade ärenden. 
 Styrelsen gick igenom åtgärdslistan. 

§6. Ekonomi/medlemmar  
 Föreningen har fortsatt god ekonomi, ca 65 betalande medlemmar hittills.  
 Kassören gick igenom balans- och resultaträkningen. En påminnelse i  
 maj/juni planeras skickas ut. 
  
§7.  
 Årsmötet 2018-04-26 kl 1830 22 anmälda 
 Verksamhetsberättelse läser sekreteraren upp 
 Resultat- och balansräkning, kassör 
 Revision, Göran Löfgren   
 Valberedningen  
 Lokal/förplägnad=mat och dryck ca 18.30 därefter möte sedan 
 Föreläsare Tommy Nilsson (hämtas av Peter vid Karlskrona station 1810) 
 Kallelse, utdelningen 
 Lotteri-lotteripriser Ronneby Bruk och Saltö fiskhallen 
 Styrelsen samlas 1730 
  
§8. Valborgsfirandet Saltö Sand 
 Elden har vi fått tillstånd för 
 Försäljning av Saltöskolans elever i åk 5 
 Talet till våren av Maina Wahlberg 
 Högtalaranläggning, el m.m.  
 Kör blir ingen men kontakt ska tas redan nu inför nästa år. 
 Styrelsen samlas 1830 
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§9. Övriga frågor 
 Städdagen lördagen 5 maj kl 0930. Peter Okmark sköter inhandling.  
 Sand till att lägga ut på stigen mot Cyber Zone och Abborreberget  
 kommer kommunen bistå med men ska läggas ut i samband med  
 städdagen. 

 Klockan Saltösand, Roland Bonnier sätter upp i samband med  
 skolavslutningen. 
  
 Möte med Ingvar Svensson Drift och serviceförvaltningen, v 20 eller 21.  
  
 Musikunderhållning den 24/8 med Herr Ludwigs trubarduo ska bokas. 

 Blekingetrafikens toalett skämmer där den står i dagsläget, vi tar kontakt  
 och försöker få den flyttad. 

 Rondell och hastighetsskylt ska fixas under maj månad.  

 Göran Mårdhed fixar lås till bänken på berget. 

§10. Nästa möte med styrelsen torsdagen den 14/6 juni. 18.00 
   
§11 . Mötet avslutas. 

Sekreterare:   Ordförande: 

___________   _______________ 
Lisa Holmberg   Göran Löfgren 


