
söndag 13 februari 2022

Styrelsemöte Angelstad Sockenråd
(Digitalt möte över messenger)

Närvarande: Anna Troste, Michael Åhlander, Jenny Karlsson, Robin Linnér, Johan Gunnarsson, Sebastian Skoglund

Mötet öppnas av ordförande Robin L

Sekreterare för mötet blev Sebastian S

Genomgång av föregående protokoll görs

 Badplatsen 

Vassröjning- Robin har inte hört något mer från Bolmens fiskevårdsnämd men 
ska ta upp frågan igen om vi kan få låna deras aggregat som används vid 
vassröjning.

Kommunen - Robin ska ta kontakt med Sonja Eden för att fråga om det finns möjlighet 
att få lite material så som färg till omklädningsrummen, sand till badplatsen och grus till 
de gropar i marken som är vid återvinningsstationen. Får vi det kan vi själva göra jobbet.

Bryggorna - Vi behöver se över bryggornas skick denna säsongen för att säkerställa att 
de är säkra att vara på under sommaren. Micke noterade sist vi plockade upp bryggorna 
att de fanns vissa bräder som blivit dåliga.

Vårstädningen 
Den 2/5 från kl 17.00 är det dags för vårstädningen av badplatsen. Alla som bor i 
närheten eller utnyttjar badplatsen i allmänhet är hjärtligt välkomna.
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Aktiviteter

Vi bestämde oss för att få ihop en del aktiviteter i år eftersom det varit dåligt med den 
varan förra året p.ga covid-19. Följande aktiviteter är bestämda men datum kommer vid 
senare tillfällen;

Tipspromenader - april
Loppis - maj
Bouleturnering - augusti 
Cykelfest - september

Årsmötet

Den 13/3 kl 17.00 blir det årsmöte i klubbstugan. Jenny skriver ut detta på sociala 
medier och Sebastian skriver ut flygblad och sätter upp dem i byn.

Hemsidan

Hemsidan har legat nere några veckor pg.a av uppdateringar i systemet. Sebastian har 
återställt sidan som fungerar igen men den behöver göras om innan 22 september i år 
då den befintliga versionen av php slutar fungera. Sebastian tar på sig jobbet genom sitt 
företag. 

Jenny Karlsson Johan Gunnarsson

_______________________ ___________________________
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