Information från Trivselgruppen
Vid styrelsemöte i Nannberga vatten samfällighetsförening 2019-02-16 har styrelsen
beslutat att trivselfrågor inte skall ingå i föreningens och styrelsens ansvar, se separat
utskick från styrelsen. Vi är en självutnämnd grupp som tycker att trivselfrågorna är
viktiga. Nedan har vi sammanfattat våra tankar utifrån styrelsens beslut, samt vår
föreslagna kalender inför sommar/höst 2019.
•

Styrelsens beslut innebär i korthet att trivselaktiviteter hanteras utanför föreningens
budget och redovisas separat från föreningens verksamhet. Avgiften för gemensamma
trivselaktiviteter blir då i praktiken frivillig.

•

Den separata hanteringen och redovisningen enligt styrelsens utskick innebär att
tidigare gemensamma aktiviteter (som t ex midsommar och fisketävling) finansieras
endast av de som har betalat (inte som tidigare via ett bidrag från föreningen).

•

Kompletterande avgift kan behöva tas ut i samband med vissa evenemang, alternativt
att de gemensamma aktiviteterna ställs in. Denna fråga hoppas vi att vi kan diskutera i
anslutning till årsmötet.

•

Förslag på trivselaktiviteter 2019
o 16/6 – Loppis
o 21/6 – Midsommar
o ? - Golftävling
o 13/7 – Tipspromenad + Fisketävling
o 10/8 – Jubileumsfest, 60 år
o Träning i hamnen under sommaren

•

Ni som är intresserade av att vara med i trivselgruppen, har idéer till aktiviteter, vill vara
med och stötta i anslutning till något event etc, får gärna höra av sig till någon av oss.
o Susanne Sköld, Anders Lundmark, Hovgårdsvägen 10
(Susanne mobil: 0702-912 912)
o Agneta Ydreborg, Valenvägen 9
(mobil: 0761-406 120)
o Assar Hansson, Margarethe Isberg, Hovgårdsvägen 13
(Assars mobil: 070-590 66 16)
o Kerstin Wanberg Hagström, Ronnie Wanberg, Mörtholmsvägen 12
(Kerstins mobil: 070-600 87 31 )
o Emma Clara Hedkvist, Per Salomonsson, Hovgårdsvägen 15
(Pers mobil: 072-402 08 27)
o Kjell Engström, Inger Andersson, Hovgårdsvägen 12
(Kjells mobil 070-650 24 15)
o Yvonne Wandlandh
(Mobil: 070-362 25 41)
o Marie och Bo-Göran Öijwall, Hovgårdsvägen 11

