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Protokoll fört vid styrelsesammanträdet torsdag den 13:e februari 2020 kl. 1830-2115.
Plats: V. Vittusgatan 14, Karlskrona.
Närvarande:
Eva Röder
Kristoffer Gustavsson
Lennarth Sjöström
Billy Peltonen

ordförande
v. ordförande
kassör

Adjungerade:
Björn Pettersson förest.
MatsOlof Arnoldsson

Sekreterare

§ 1.

Kaffe o fralla intogs varpå mötet öppnades.

§ 2.

Dagordningen godkändes.

§ 3.

Till justerare valdes Billy Peltonen.

§ 4.

Rapport från mötet angående Tjurkö kyrka med Henrik Lindén vik.
kontraktsprost, Heikki Ranta stiftsantikvarie, MatsOlof Arnoldsson fd.
föreståndare SIF, Björn Pettersson föreståndare SIF. En historik angående
Tjurkö kyrka gavs av MatsOlof och rapporten från mötet visade på en god
vilja från stiftets sida att renovera kyrkan. Ett förslag kommer att läggas
till ett kyrkoantikvariskt bidrag på 3 750 000 kr. Jämjö pastorat skall då
bidra med 400 000:-. Arbetsordning: Beslut om bidrag från stiftet kommer
under april därefter kommer ett möte att hållas med berörda parter
angående hur arbetet skall utföras. Det är Jämjö pastorat som är beslutande
i frågan. Från vår sida gäller det att ta fram besöksstatistik och vad vi kan
bidra med i fråga om skötsel o tillsyn. Björn kontaktar Jämjö pastorat
angående Tjurkö kyrkas gåvofond och ber dem öppna ett swishkonto för
kommande gåvor. Förslagsvis skall denna fond användas till utsmyckning
av kyrkan.

§ 5.

Åtgärder angående de nya stadgarna diskuterades. I kallelsens till
årsstämman kommer det att informeras om den nya ordningen med
medlemskap som enskild person och som organisation. Det kommer att
ges möjlighet att gå med som medlem under årsstämmekvällen. Björn
hälsar nya medlemmar välkomna och kontaktar Blekinge museet om en
kortare föreläsning om stenhuggarön och kyrkan. Om detta inte går så
visas ett bildspel över Stenbräckas historia. En sommarträff med mat o
visning av gården planeras för medlemmarna under vår – försommar
eventuellt i kombination med båttransport till Tjurkö.
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§ 6.

Rapporter från föreståndare o kassör:
Just nu är gården i vintervila, en del underhållsjobb utförs som underhåll
av diskmaskin, bokningsläget för 2020 presenterades och det visar på en
bra säsong med bokningar på 112 000:- mer än förra året vid denna tiden.
Kassören presenterade en rapport som visar på intäkter på 630 631:- och
kostnader på 598 291:- med ett resultat efter avskrivningar o räntor på
-56 905:-, detta är 16 095:- bättre än budget.

§ 7.

Personalbytet diskuterades, Christer slutar december 2020 och Björn slutar
december 2021. Styrelsen beslöt att ge ett inriktningsbeslut till att anställa
Kristoffer Gustavsson från och med midsommar 2021. Närmare detaljer i
anställningarna kommer att förhandlas fram senare.

§ 8.

Årsstämman kommer att hållas den 17 mars i Möllebackskyrkan, Björn
ordnar kaffe o tårta, skickar kallelse med dagordning, verksamhetsrapport
och ekonomirapporter. Styrelsen föreslår en medlemsavgift på 50 kr.

§ 9.

Övriga frågor:
Grunden till den nya hemsidan är nu färdig och nu börjar arbetet med att
fylla den, Kristoffer o Björn ansvara för detta, vi kommer även att byta
webbhotell och därmed även hemvist för vår e-post. Beslut togs även om
att köpa in ny utrustning för att ta emot betalningar.

§ 10

Mötet avslutades med ett tack till kvällens värd för kaffe o lokal.
Sekreterare

Ordförande

Justerare

…………………
Björn Pettersson

………….…
Eva Röder

…………………..
Billy Peltonen

