Möte med Storökommittén
4 mars 2019

Storökommitténs första möte den 4:e mars 2019
1.

Öppnande av mötet
Mötet öppnas.

2. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställs.
3. Föregående protokoll
Vintermötets protokoll kollas igenom, och viktiga punkter noteras.
4. Val
a. Mötesordförande
Felicia väljs.
b. Mötessekreterare
Emma väljs.
c.

Kassör
Isak väljs.

5. Mötesstrukturer
Kommunikation kan föras i Messenger-chatten och beslut kan även tas där. Att ha fysiska
möten är bra.
6. Google Drive
Det finns en drive-mapp som är lite stökig. Felicia tar gärna på sig uppdraget att rensa den.
Kommittén har också två stökiga pärmar och Felicia löser dessa också.
7. Ekonomi
Då föreningens ekonomi inte är klar vet vi ännu inte vad vi har för ramar att röra oss med.
Det är osäkert vilka gäster som har blivit fakturerade och inte och Isak tar på sig att kolla
upp det med John Ferner.
UNF distriktet har pengar som måste investeras i fastigheter och Felicia föreslår att vi i
framtiden skulle kunna skicka in en förfrågan om att få använda dessa pengar som en
investering. Det skulle även gå att söka pengar direkt från distriktet om vi känner för det.
8. Storö-öppning
Öppningen är lördagen den 27:e april. Felicia föreslår att vi borde lägga upp ett evenemang
på Facebooksidan och Patrik tar på sig att göra denna. Han ska även prata med distriktet så
att sidan blir delad. Alla ska dessutom prata med nära och kära och uppmuntra dem att vara
med och hjälpa till.
Det borde finnas en checklista i drive-mappen och Felicia tar på sig att hitta den när hon
ändå ska rensa hela mappen.
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9. Arbetsplan
Vi kikar lite på arbetsplanen. Det känns som att vi har koll på läget och fortsätter framåt.
10. R
 enoveringsplan/underhållsplan
Felicia berättar att Vattentorget har en underhållsplan där det står hur ofta olika saker ska
renoveras och liknande, och föreslår därför att även Storön borde ha en sådan. Detta
kommer att underlätta för att skapa arbetsplaner och budgetplanering framöver. Dessutom
blir det enklare när ön ska lämnas över till nästa generation. Planen kan även vara lite
retroaktiv och beskriva vad som har genomförts under åren. Felicia drar i det och Patrik
hjälper till.
11. Uthyrning
Det finns idag inget formulär för att boka Storön och det är någonting som vi borde ha.
Dessutom borde ön marknadsföras. Detta är också en arbetsuppgift som den nya
verksamhetsutvecklaren skulle kunna ha. För att underlätta bokningen borde det även
finnas en separat mejl för att göra detta. Emma tar på sig att fixa ett formulär på UNF
Kronobergs hemsida och Isak fixar en mejladress.
Det är idag väldigt oklar prissättning på ön och det finns vissa specialpriser som är
orättvisa. Även prissättningen för båten måste kontrolleras. Isak och Patrik tar på sig att
kolla på prissättningen. Vi tycker att föreningar i rörelsen ska få hyra ön till ett billigare pris.
12. Marknadsföring
Vi tycker att alla i rörelsen ska vilja hänga på vår ö mer eftersom det är viktigt att den
används. Det borde skickas ut information om vad vi har att erbjuda till grupper som skulle
vilja hyra. Förslagsvis skolor, kyrkor och kommunen borde vilja hyra. Patrik föreslår att vi
kan göra en digital broschyr i den grafiska profilen som vi kan skicka ut. Isak berättar också
att det finns fina bilder på Storön som skulle kunna ingå, och han tar på sig att fråga om
dessa. Vidare tänker Isak att det går att starta sidor på sociala medier för ön och
marknadsföra på så sätt. Emma tar på sig att fixa en digital broschyr tillsammans med
Felicia. Isak tar på sig att ta kontakt med folk som skulle vilja hyra av oss.
13. Kristina Nilsson-stugan
Efter vattenläckan har all inredning tagits ut och det har köpts ett nytt golv. Elisabeth
Ferner tog på sig kontakten med försäkringsbolaget och alla timmar som läggs på
återställningen ska rapporteras i ett kalkylark. Det behöver fixas ett nytt kök och hela
stugan skulle behöva fräschas upp för att kunna hyras ut. Vi lämnar detta så länge.
14. Boverksansökan
Detta skulle kunna sökas för att få pengar till renoveringar på Storön. Detta är någonting
som vi kan ta upp på nästa möte.

2/4

Möte med Storökommittén
4 mars 2019
15. Arrendeavtal
Det finns stugägare som har byggt staket på Lillön utan tillåtelse under 2017, och i dess
avtal står det att staket inte får uppsättas. Isak, Felicia och Emma tar på sig att ha ett möte
med den aktuella stugägaren och Emma tar kontakt.
Arrendeavtalen borde även förtydligas för att motverka att detta sker igen. Det borde även
förtydligas hur stugor överlåts. Ett problem är att vi inte kan ändra avtalen mitt i perioden.
Felicia kollar igenom avtalen som ligger i drive-mappen och i pärmarna och pratar lite med
Emil Johansson som vet mycket om avtal.
16. Båtar
Det står en båt i familjen Ferners trädgård som vi äger. Det borde kontrolleras hur båten
mår. Senast det kollades på båten så var det bara startmotorn som inte fungerade, men
den skulle kunna ha rostat efter att ha stått ute.
Det finns en Facebookgrupp för chaufförer som får köra båten och denna borde rensas för
att ha det aktuellt vilka som finns till hjälp, vilket Emma ansvarar för. Isak och Patrik drar i
en utbildning och bestämmer datum för denna. På grund av det låga vattentillståndet
måste kunskap spridas om hur båten ska köras säkert.
17. Arbetsdag
Arbetsdagen är lördag 6:e juli. Det borde läggas ut ett evenemang för detta. Patrik tar på
sig att lägga ut ett evenemang och ta kontakt med Storögruppen.
18. Verksamhet
Det borde genomföras någon form av verksamhet på Storön, kanske en stor fest. Detta
skulle kunna läggas på en förening så att de kan arrangera det.
19. Sommarjobbare
Det är tyvärr för sent att ansöka till detta eftersom anmälan gick ut för fyra dagar sedan.
20. Båtskylt
Det är folk som parkerar sina båtar vid vår brygga och skylten som säger att det är
förbjudet är sönder. Patrik tar på sig att fixa en ny skylt som förtydligar.
21. Bilparkering
Vi äger nog inte parkeringen och känner inte för att bråka om att cafégäster tar alla platser.
22. Brandsäkerhetskontroll
Det behövs göras en brandsäkerhetskontroll för att öka vår säkerhet. Patrik tar med sig Kaj
Lindholm och kikar på detta.
23. Övrigt
Felicia föreslår att vi ska ha en uppdragslogg och fixar det.
Under nästa möte ska vi kika på delegationsordningen om vad vi har för befogenheter.
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24. Nästa möte
Den 8:e april klockan 17.00 är nästa möte.
25. Mötets avslutande
Felicia avslutar mötet.
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