
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Styrelsemöte Tjurkö intresseförening 2017-05-02 

 

1. Mötets öppnande: 

Vice ordf. öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

Närvarande: Jan Krook, Hans Rickler, Peter Georgio, 

Alf Persson, Ulla Georgio, Agneta Hansson, Pia Mostberg-Eriksson och Emil Lilliebrunner.  

 

2. Val av justerare: 

 

- Alf Persson. 

 

3. Föregående mötesprotokoll:  

 

- Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes samt lades till handlingarna.  

 

4. Rapporter och skrivelser 
 

- Jan Krook rapporterat från mötet med Sara Jonasson på Karlskrona Kommun om ärendet med taggtråden 

  omkring fastigheten Tjurkö 15:1 och 1:25. Arrendatorn vill fortfarande ha kvar arrendet men inget är      

bestämt. 

  Jan ska kontakta Länsstyrelsen i frågan så vi får veta hur dom tycker det ska skötas. 

- Alf o Jan har varit på Skärgårdsrådet fick besked att kommunen ska agera i frågan om taggtråden. 

- Kompletteringar till ansökan om bidrag från Boverket inskickat, beslut väntas i maj månad.   

- Komplettering till ansökan om bidrag från Kommunen inskickat. 

- Beslut togs att inbetalningsblanketter ska skickas ut i slutet av juni månad. 

- Beslut togs att Jan ska säga upp avtalet med Brandab. Emil Lilliebrunner tar hand om brandutrustningen i        

           lokalen o lägenheten istället. 

  

5. Kassörens rapport: 

 

- Kassören redogjorde för ekonomin, den är god. 

 

6. Aktiviteter: 

 

 - Arbetsdagen var inte så välbesökt som vi hade hoppats, men lägenheten blev städad, 

   kök, skåp, toaletter o förråd städade även inne i lokalen städades och stolar o bord översedda o vidgjorda. 

   Ute oljades bänkarna, det röjdes och planen grusades så det blev en hel del uträttat. 

   Efter allt arbete blev det en välförtjänt fika. 

        -  Loppis anordnas den 1 juli kl. 10.00-14.00. Bord kan hyras för 50 kronor. Beställs på TIF:s telefon. 

 - Konstutställning av Tjurkö målargrupp 1 o 2 juli. 

 

7.    Övrigt. 

 

            Stort TACK till Inga o Yngve Johansson som överlämnat intäkterna från danskvällarna till TIF. 

 

            Koden till lägenheten ändrades den 2 maj 2017 

 

8.     -                  Nästa möte: 

 

            Nästa möte onsdagen den 7 juni kl. 18.00.   

 

                            Avslutning:  
 

9.         Vice ordf. avslutade mötet och tackade för visat intresse.    

  

 

Vid protokollet Justeras 

  

 

 

Ulla Georgio Alf Persson 


