
Möte med Storökommittén  
16 april 2019 

Storökommitténs tredje möte den 16:e april 2019 
 

1. Öppnande av mötet 
Felicia öppnar mötet. 
 

2. Föregående protokoll 
Felicia läser igenom föregående protokoll som läggs till handlingarna.  
 

3. Ekonomi 
Isak berättar att han inte har något direkt att berätta men att det känns lite mer 
på gång. Fakturering ska kontrolleras.  

 
4. Google Drive 

Felicia berättar att hon har städat mappen och uppmanar resterande 
medlemmar i kommittén att kika igenom slänga-mappen så att den kan raderas 
sedan. 
 

5. Storö-öppning 
Patrik har skapat ett Facebook-evenemang för Storööppningen den 27:e april. 
Felicia undrar hur vi löser typ mat och sådant. Emma berättar att det är viktigt 
att ha någon som delegerar arbete och att vi måste veta vad som ska 
genomföras. Patrik fixar kring maten och tar med typ nycklar (det är faktiskt bra 
att ha). 
 

6. Delegationsordning 
Isak hittar delegationsordningen som fastställdes vid UNF 38:ans 
föreningsårsmöte 2017. Felicia läser upp viktiga delar. Emma tar på sig att lägga 
upp protokollen på UNF Kronobergs hemsida. Isak tar på sig att scanna in 
protokollet och lägga in den i mappen.  
 

7. Rapportering 
a. Underhållsplan 

Felicia och Patrik har påbörjat sitt arbete. 
 

b. Båt 
Leif GW-båten står kvar i familjen Ferners trädgård, men planen är att 
flytta på den snart. Isak vet inte hur lång tid det tar att laga den, 
eftersom det beror på en del grejer.  
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c. Båtförare och båtkurs 
Emma har frågat personer i båtchaufförgruppen om de vill vara kvar i 
gruppen eller inte, och läser upp resultatet. Isak frågar om vi ska ha 
någon åldersgräns på båtkursen. Felicia föreslår att genomföra en 
båtkurs för de som redan är chaufförer så att de får fräscha upp sina 
kunskaper, och om det kommer någon ny får vi ta ställning till det. Emma 
vill även genomföra en radikal förändring och byta namn på 
Facebook-gruppen från “Båtchaufförer 2015”, och får bifall.  
 

8. Uthyrning/priser 
Isak och Patrik har gjort en prislista som mötet fastställer. Dygnspriset gäller för 
24 timmar, och om sällskapet exempelvis ankommer vid 15.00 är det 15.00 de 
ska lämna. Vill de istället lämna vid 18.00 tillkommer timtaxa. Patrik och Isak tar 
på sig att fina till prislistan så att den går presentera.  
 

9. Vattenlås 
Håkan Ferner har fått post från Våra Gårdar om att vi borde skaffa ett vattenlås, 
och Patrik tar på sig att kolla upp mer om detta.  
 

10. Sommarfest 
Vi önskar att någon/några föreningar genomför en sommarfest där hyran är 
gratis. Emma tar kontakt med UNF Tillsvidare och kollar om de vill planera 
någonting. Tanken är att bjuda in hela rörelsen.  
 

11. Övrigt 
a. Motdrag 

Vi ska vara med i Motdrag! 
 

b. Åka ut till Storön 
Gänget drar till Storön på upptäcktsfärd på måndag vid nio!  
 

c. Smultronställen 
Isak kikar vidare på detta som är eventuell marknadsföring. 
 

12. Kommande möten 
Nästa möte är den 23:e maj klockan 17.00. 
 

13. Avslutande av mötet 
Felicia avslutar mötet.  
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