
STYRELSEMÖTE Långasjö Sockenråd 160518 

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

Pettersson, Johanna A. Sjögren, Bo Mårtensson, Jonas Holmqvist, Linda Ursjö 

 

Meddelat förhinder: Victor Karlsson 

 

1. MÖTETS ÖPPNANDE 

Ordförande öppnade mötet 

 

2. DAGORDNINGEN 

Styrelsen godkände dagordningen 

 

3. FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

Föregåend protokoll godkändes. 

 

4. POST 

Ingen inkommen post att gå igenom. 

 

5. RAPPORTER 

Projekt Toalett: Sockenrådet, Naturvårdsföreningen, Hembygdsföreningen, Kyrkan, Vandrarhemmet 

och kommunen samlades för möte den 10/5. (Eva, Andreas, Ulla, Johanna C, Jonas, Anders, Stig, Jon, 

Per S.) Det ska bildas en projektgrupp där Sockenrådet är sammankallande. Förslag ang utformning, 

ekonomi och skötsel diskuterades. Vandrarhemmet lämnade ett erbjudande ang underhåll. De ser 

möjligheter att kunna ta hand om skötseln om de får bygga bastutunna samt att få ha tillgång till 

byggnaden om då också dusch byggs. Byggkostnad uppskattas till 20.000:-/kvadrat. Andreas har 

erbjudit sig att tillsammans med projektgruppen ta fram en skiss (inte ritning). Per från kommunen 

tar fram ritningar för den tilltänkta platsen (området kring infotavlorna). Ev kan kommunen bidra 

med anslutningsavgift för vatten/avlopp. 

 

6. VERKSAMHET KOMMANDE ÅR 

a) Projekt  Toalett: Vilka från styrelsen vill vara med i projektgruppen? Meddela ordförande senast 

6/6.  Victor sammankallar gruppen för möte i juni. Styrelsen diskuterade lite kring utformningen av 

huset. Kanske knuttimrat? Då skulle bygget kanske kunna genomföras som ett projekt i knuttimring? 

Skulle skogsägare kunna skänka timmer? Det finns också färdiga timmermodellhus, Tove kollar. 

 

Styrelsen har tidigare diskuterat en förbättring av området kring badplatsen. Det har diskuterats 

kring lekplats, grillplatser, bord under tak, utegym… Kan detta ingå i Projekt Toalett eller ska vi bilda 

ett separat projekt?  

 

b) Nationaldagen  

 Femkamp: EBP, Älgjaktlaget, Round table, supporterklubben deltar med aktivitet. Sockenrådet 

(Sölve) ordnar med metspö och mask för aktivitet vid sjön (1 poäng per fisk på 15 minuter). Sölve 

tillfrågar även Naturvårdsföreningen för fiske utan fiskekort för deltagare i denna aktivitet. Poäng 

från alla stationer 1-10.  

 



Lådbilsrally: Jonas fixar röstsedel och markmarkeringar. Johanna kollar startnummerskyltarna, 

startporten, klumpen mm  

 

 Sölve ordnar med flaggan, högtalare, växelkassa, kassaskrin, 21 lotter 

 Tove fixar priser i femkamp och lådbilsrally, 200 korv med tillbehör, kaffe 

 Stolar till musikkåren – Johanna C meddelar Naturvårdsföreningen att det är deras ansvar 

 Victor sätter upp banderoller för Skördefesten 

 Johanna S info ang tema kläder från olika årtionden som utställning under skördefesten 

 Sockenrådet betalar ballonger till ballongfigurer 

 Styrelsen hjälps åt att sätta upp affischer 

 Alla i styrelsen samlas kl 11 den 6/6 

 

Notering: Inför nästa år, anmäl önskan om veteranbilsrally i januari 2017 (Lisa). 

 

c) Sjöcaféer 18:30,  

30/6 Riksföreningen Unga Musiker – Sölve 

14/7 Småsketcher Frieriet på höloftet med Ann-Christin och Donald Hummel (egen ljudanläggning), 

grillning - Johanna S, Bo, Sölve, Lisa, Victor  

28/7 Torgny och Kaj (egen ljudanläggning) – Sölve och Andreas (?)  

11/8 Visor i sommarkvällen med Björn Petersson, tända grillarna. - Tove + Jonas (vill ha 

ljudanläggning) 

 

Ethel är intresserad, hon kommer att ha hand om fikat som tidigare vid alla tillfällena.  

 

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

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

och TC - Johanna S, Runes (presentkort) – Tove OK, Veine - Sölve, Emmaboda Gravvårdsindustri - 

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

Linda, Hasse Lanthandeln - Sölve. Klippverkstaden -  Johanna C OK, Mundekulla DVD – Linda. 

Johanna lista + framsida, reflexvästar.  

  

d) Skördefesten: Alla i styrelsen kollar på Google drive i dokumentet och kontaktar resp noterar i 

dokumentet ang utställarna. Fråga om epost adress. Noteringar kan även göras av Linda. Johanna S 

bokar gympasalen i juni samt ordnar med affischer kring sökande av kläder till utställningen Kläder 

från olika årtionden, dela ut bl a på nationaldagen och Sjöcaféerna. 25/8 manusstopp träskoposten. 

Sölve ansöker om lotteritillstånd. 

 

7. ÖVRIGT 

Styrelsen beslutade att köpa in vimplar till flaggstängerna, Anders och Sölve kollar inför 6/6.  

 

Information från Kyrkan angående Sockenstugan. Det är önskvärt att Sockenstugan bokas för olika 

föreningars styrelsemöten. Detta förs in i statistiken för användandet av Sockenstugan och blir då 

konkreta uppgifter på att Sockenstugan används, en förutsättning för att den ska kunna finnas kvar i 

Kyrkans regi. Linda kommer framöver att fortsätta diskutera detta med Kyrkan. Ev förändringar kring 

hyressätt och avgifter behöver i så fall ske i alla församlingar i pastoratet.   



 

Tack till Anders som fixat med Långasjö skylten. 

 

8. NÄSTA MÖTE 

Nästa möte 6/6 11:00.  

 

 

__________________________________ 

Linda Ursjö, sekr 

 

 

__________________________________ 

Johanna Chytraeus, ordf 


