
STYRELSEMÖTE Långasjö Sockenråd 160320 

Närvarande: Johanna Chytraeus, Tove Johansson, Sölve Hjalmarsson, Anders Einarsson, Jonas 

Holmquist, Lisa Pettersson, Johanna Sjögren, Bo Mårtensson, Linda Ursjö 

 

1. MÖTETS ÖPPNANDE 

Ordförande öppnade mötet och alla presenterade sig. Vi hälsar Bo Mårtensson välkommen till 

styrelsen. 

 

2. POST 

Ingen inkommen post att gå igenom. 

 

3. RAPPORTER 

Nattvakten: Den 31/3 är sista anmälan till Nattvaktsmötet 6/4. Lisa är anmäld.  

 

4. VERKSAMHET KOMMANDE ÅR 

Toafrågan badplatsen: Viktor har sedan tidigare ansvar för en skrivelse till kommunen. 

Sölve deltar på Naturvårdsföreningens möte 21/3. Sockenrådet föreslår att i samarbete med 

Naturvårdsföreningen ta ansvar för att toalett ska finnas vid badplatsen. Ambitionen är att det till 

nästa sommar ska finnas en långsiktig lösning. Inför denna sommar föreslås en Bajemaja.  

Kommunen står för kostnader kring bajemajan, enl Johanna S. Ett förslag om att anställa 

feriepraktikant diskuterades, en idé som kanske skulle passa för Vandrarhemmet eller 

Naturvårdsföreningen. En av uppgifterna för denna praktikant skulle då vara att sköta tillsynen och 

städning av Bajemajan.  

 

Utveckla badplatsen med lekplats, bord med tak över mm. Johanna S föreslår ett projekt ”Sponsrad 

lekplats/mötesplats” och att söka pengar från Sparbanksstiftelsen. Sölve diskuterar med 

Naturvårdsföreningen angående samverkan.  

 

Nationaldagen: 6/6 kl 13:00 – 16:00.  

Lådbilsrally: Johanna C fixar affischer som sätts upp i skolan, affären anslagstavlor, FB mm. Synpunkt 

från förra året – för kort backe. Föreningen anser att hastigheten var lagom och att fokus inte ska 

ligga på hastighet, ingen förändring. 

 

Femkamp mm, ställa frågan till Bygdegårdsföreningen - Johanna S, Musikfabriken – Jonas, 

Supporterklubben – Lisa, Naturvårdsföreningen – Sölve, Älgjaktlaget – Tove, Föräldrastyrelsen – 

Sölve, EB sällskapet – Sölve, Carolinas ponnyridning – Lisa, Barnkören – Linda, Ballongfigurer Gustav 

Jansson - Bo. 

 

Fotograf, någon kan få uppdrag att fotografera. Johanna S frågar Tanja Muratova.  

 

Mat/Korvgrillning – Sölve frågar Föräldrastyrelsen, om inte de vill så kan Sockenrådet göra detta.  

 

Sjöcaféer. Förslag 9/6, 30/6, 14/7, 28/7, 11/8, kl 18;30. Finns förslag på bokningar. Även något nytt t 

ex grillkväll med trubadur (förslag Björn Pettersson), Ellen och Alfred (småsketcher) mm. Tove och 

Johanna S hjälps åt att ringa runt och göra bokningar. Tove frågar Ethel ang servering av mat/fika.  



 

Skördefesten: 8/10 kl 11:00 – 15:00.  

Diskussion ang kriterier för att få vara utställare. Styrelsen håller fast vid ursprungsplanen att 

utställarna ska hålla sig inom området hantverk, skörd och jakt. Alla utställare godkänns av styrelsen.  

 

Äpplen – alla hjälps åt veckan före. Kan behövas någon som koordinerar hämtningarna. 

 

Gympasalen - Johanna S bokar. Vad ska det vara för utställning i år? Johanna S föreslår 

klädutställning från olika tidsepoker, gärna från Långasjöbor…  

 

Tidigare utställare samt e-postadresser – Sölve ser över.  

 

Mat behöver prioriteras. Fler än förra året samt spridning av olika maträtter, även vegetariskt. De i 

styrelsen som har kontakter med kunniga inom området ställer frågan till dem… 

 

Pomolog. Linda har kontaktat Sven Plasgård. Sven vill ha betalt och styrelsen tackar nej till honom. 

Linda söker vidare. 

 

Johanna C föreslog ett kuvert som varje utställare får när de kommer. Innehåll: hej och välkommen, 

utvärdering, inbetalningsavi, kontaktuppgifter, ris o ros mm.  

 

5. ÖVRIGT 

Skylten vid Getrud Liljas väg är otydlig – Andreas skulle ta reda på om det kunde fungera med 

reflexfärg. Hur har det gått? 

 

Sölve har uppdaterat föreningens uppgifter i kommunens föreningsregister.  

 

Träskoposten: Johanna C presenterar styrelsen i artikel samt Sjöcaféerna och 6/6. Annonsstopp 5 

maj. 

 

”30 förbi skolan”: Linda gör ett förslag på skrivelse och försöker få till den i samverkan med 

Föräldrastyrelsen och Kyrkan. 

 

6. NÄSTA MÖTE 

Nästa möte 17/4 17:30. Jonas har anmält förhinder. Obs! Tiden.  

 

 

 

__________________________________ 

Linda Ursjö, sekr 

 

 

__________________________________ 

Johanna Chytraeus, ordf 

 


