
Protokoll fört vid FSG:s medlemsmöte i Bagarmossens Folkets Hus 19/9 2013

Mötet öppnas av Tommy Karlsson 20.30

Styrelsen rapporterar att arbetet med stadgeändringen, som hanterar en eventuell framtida 
försäljning av Slåttringe, fortskrider. Arbetsgruppen hoppas ha ett färdigt förslag till nästa 
möte.

Ekonomisk rapport: Räkningen från arbetet med infiltrationsanläggningen slutade på 10.231 
kr, som vi själva betalar, efter subventionen från Fiskmyrans miljöfond. Ytterligare 500 kr 
betalades för borttagning av stubbar.

Föreningen har tacksamt mottagit en donation på 5000 kr från Georg Spångstedt under 
sommaren.

De sammanlagda tillgångarna uppgår i dagsläget till 191.000 kr, men då har vi ännu inte fått 
faktura för vårens lokalkostnader.

Kamratföreningen: Nästa arbetsdag blir den 5/10. Då planerar man att elda. Även element 
ska fixas. Höstfest är planerad till 9/11.

Festkommittén: Inledningsfesten var mycket uppskattad. Kjell Jansson, Gunnel Rosenqvist 
och Stefan Rydberg belönades med varsin ”guldmedalj” för att under sommaren målat 
fönster på Slåttringe.

Dans: Dansledarna planerar att lära ut några nya danser och vill ha önskemål från 
medlemmarna. De saknar musik till vissa danser och undrar om någon kan hjälpa till. Ingen 
gästtränare har bokats ännu, men önskemål finns om Birgitta Möller, som varit mycket 
uppskattad. Olle ska tillfrågas om han vill spela till dans. Vi ska fortsätta meddela, när vi inte 
kan komma på träningen.

Dräkt: Tommy har kontaktat Visby medeltidsmarknad angående våra medeltidsdräkter. Det 
fanns ett visst intresse. Vi jobbar vidare med det under året.

Lek: Gunnel planerar skriva till PWC och Vision i god tid angående lekledningar.

Övrigt: Dansledaren blev besviken vid första träningen på Slåttringe. Många dansare 
saknades kl. 15.00, när träningen skulle börja, p.g.a. fortsatt arbete ute och inne, duschande, 
kaffedrickande m.m. Vi beslutade återigen att inte kombinera arbetsdag och träning. Frågan 
om elavgift ska tas ut vid ordinarie träning på Slåttringe kom upp igen. Genom att träna där 
sparar vi 470 kr, som det kostar i  BFH. Frågan tas upp i på budgetmötet. 

Vår hemsida har under våren omarbetats av Sverker. På medlemssidorna finns almanacka, 
matrikel, mötesprotokoll m.m. Det är fortfarande problem för en del att komma in på 
hemsidan och att logga in på medlemssidorna. Många har ännu inte vant sig vid att använda 
den. En kort demonstration gjordes under mötet.

Mötet avslutades 20.50 

Vid protokollet

Inger Nysjö


