
STYRELSEMÖTE Långasjö Sockenråd 160417 

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

Pettersson, Johanna Sjögren, Victor Karlsson, Bo Mårtensson, Linda Ursjö 

 

Anmält förhinder: Jonas Holmqvist 

 

1. MÖTETS ÖPPNANDE 

Ordförande öppnade mötet 

 

2. DAGORDNINGEN 

Styrelsen godkände dagordningen 

 

3. FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

Justering av felskrivning ”EBP Sällskapet”. Styrelsen godkände föregående protokoll. 

 

4. POST 

Ingen inkommen post att gå igenom. 

 

5. RAPPORTER 

Sölve var på Naturvårdsföreningens möte. De ska behandla frågan ang toaletter vid nästa möte samt 

utveckling av badplatsen. Feriearbete diskuterades och även asylsökandepraktik.  

 

6. VERKSAMHET KOMMANDE ÅR 

a) Toafrågan badplatsen: Viktor har gjort en skrivelse och bjuder in Långasjö kyrka, Emmaboda 

kommun, Hembygdsföreningen, Naturvårdsföreningen och Långasjö sockenråd till möte den 10/5 kl 

17 i Sockenstugan. Viktor och Johanna deltar från styrelsen.  

 

b) Nationaldagen – affischer fanns med på Malins öppna fårgård i går. Styrelsen beslutade att  ramp 

till lådbilsrallyt inte skulle byggas men däremot skulle en startstäcka/puttsträcka markeras i början på 

banan. Tävling som förra året, den som kommer längst. Även omröstning bland publiken till ”Mest 

kreativa och fantasifulla bygget!” Föreslagna priser: pommac, chokladmedalj, Ahlgrens bilar, konfetti. 

I femkampen är EBP och älgjaktlaget klara, Bygdegården har svarat nja och vi behöver fråga någon 

annan. Förfrågan ute hos övriga tillfrågade föreningar. Lisa frågar om veteranbilsgänget har möjlighet 

att stanna till under dagen. Johanna C + Sölve fixar med annons. 

 

c) Sjöcaféer 18:30,  

9/6 Förslag Lilla Kören och Malins Sånger med barn – Linda 

30/6 Riksföreningen Unga Musiker (ev i Kyrkan) – Sölve 

14/7 Småsketcher med Ann-Christin och Donald Hummel (Johanna S frågar om titel), grillning - 

Johanna S, Bo, Sölve, Lisa, Victor  

28/7 Torgny och Kaj – kan Andreas och Jonas?  

11/8 Visor i sommarkvällen med Björn Petersson, tända grillarna. - Tove + ? 

25/8 Växjö Manskör i Kyrkan 18:00 - Ev Johanna S 

 



Några av de medverkande kräver arvode. Styrelsen beslutade att godta utbetalning av arvode och att 

inte ta entré utan att söka finansiering från Sparbanksstiftelsen samt att anordna ett lotteri med 

skänkta (värdefulla) vinster.   

 

Lotteri 1000 numrerade lotter á 10 kr. Förslag: Hemvävd matta - Johanna C, tavlor skänkta till 

sockenrådet - Sölve, Långasjökrönikan 2012 - Anders, Rikard Kautto - Johanna C, Konstaffären och TC 

- Johanna S, Runes (presentkort) - Tove, Veine - Sölve, Emmaboda Gravvårdsindustri - Victor, 

Utterström - Johanna S, Eva Garami (smycke) - Andreas, Massage presentkort Linda, ev fler - Linda, 

Hasse Lanthandeln - Sölve. 

  

d) Skördefesten: Sölve har kollat i utställarlistan och det saknas epostadresser. Johanna C har lagt till 

en kolumn för 2016 i dokumentet som finns på Google Drive. Beslut kring kontakt med utställare mm 

tas på nästa möte. Voxtorp mfl kommer.  

 

7. ÖVRIGT 

Lisa var på Nattvaktsmötet. Det kommer att vara Stormöte för alla nattvakter i kommunen 28/4. Lisa 

har lagt fram en förfrågan om att de generellt ska köra extra runt skolorna.  

  

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

med reflexfärg. Hur har det gått? 

 

Lotteritillstånd som Sockenrådet har gäller till den 30/9. Vi behöver söka nytt till skördefesten. 

 

Träskoposten manusstopp 5/5. 

 

Vimplar på flaggstängerna vid Runes bensin är mycket slitna och det ser illa ut. Tidigare har 

sockenrådet ordnat med nya vimplar. Sölve kollar med Bo Eddie. Sölve och Anders tar ner de gamla 

vimplarna och gör en översyn av informationstavlorna. 

 

8. NÄSTA MÖTE 

Nästa möte 18/5 17:30. Jonas kollar så att vi kan vara på Idrottsplatsen, som vanligt.  

 

 

 

__________________________________ 

Linda Ursjö, sekr 

 

 

__________________________________ 

Johanna Chytraeus, ordf 


