
STYRELSEMÖTE Långasjö Sockenråd 161109 

 

Närvarande: Johanna Chytraeus, Anders Einarsson, Jonas Holmqvist, Sölve Hjalmarsson, Bo 

Mårtensson, Tove Johansson, Linda Ursjö,  

 

Meddelat förhinder: Victor Karlsson, Johanna A. Sjögren 

 

1. MÖTETS ÖPPNANDE 

Ordförande öppnade mötet. 

 

2. DAGORDNINGEN  

Styrelsen godkände dagordningen 

 

3. FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

Protokoll 160929 godkändes 

 

4. POST 

Ingen inkommande post. 

 

5. RAPPORTER 

Inga rapporter. 

 

6. VERKSAMHET  

Skördefesten  

Vi summerar skördefesten som mycket lyckad och över förväntan, när det nu efter fem års solsken 

regnade. Sölve gick igenom det ekonomiska och det preliminära resultatet blir ca 20.000:- . Tack vare 

årets fina skörd av äpplen så mustade vi dubbelt så mycket som tidigare. Det finns en del must kvar 

som vi gemensamt ska försöka sälja. Annons kommer i Träskoposten samt Johanna AS har lagt ut på 

Facebook som visar att vi säljer must. Sölve har skrivit en bra sammanfattande artikel som lämnas till 

Träskoposten. Sölve visade dessutom vackra bilder på skördefesten som Tatiana tagit och vi valde ut 

några bilder till tidningen.  

 

Inför 2017: köpa några partytält (paraplymodell), sätta upp det stora tältet till matserveringen, gärna 

sommarmustning om det går, gå igenom kontaktlistan i vår. 

 

Lucia 

Kyrkan den 13/12 kl 18:00. Vi bjuder på varm must (kryddad med kanelstång, nejlikor).  Alla från 

styrelsen som kan, samlas kl 17 (Sölve och Linda har meddelat att de inte kan). Sölve beställer 

pepparkakor mm, Johanna C köper muggar.  

 

7. ÖVRIGT  

 ”Projekt toalett” – Victor bokar möte inom det närmaste.  

 Lisa kontaktar mopedveteranerna ang medverkan vid nationaldagen 2017.  

 Annonser till Träskoposten gicks igenom.  



 Föräldrastyrelsen har varit ansvariga för Fritidsgården i Långasjö, tidigare i samverkan med 

GOIF. Nu söker föräldrastyrelsen en ny förening att samverka med. Kommunen kräver att en 

förening har hand om löneutbetalningar. Skulle Sockenrådet kunna tänka sig att göra detta? 

Styrelsen diskuterade och vill se om det finns andra möjligheter för lösning, men kan tänka 

sig att fortsätta diskutera detta. 

 Vi tittade lite närmare på hemsidan langasjo.se. Tanken var att Sockenrådet skulle fylla ut 

rubriker mm med information men så har inte skett. Vi behöver diskutera detta mer och få 

en enklare sida som blir mer känd och använd. Linda försöker få ett möte med Jan- Erik för 

att diskutera förändringar.  

 

8. NÄSTA MÖTE 

Möte i Klubbstugan 18/1 2017 kl 18:00  

 

 

__________________________________  __________________________________ 

Linda Ursjö, sekreterare   Johanna Chytraeus, ordf 


