
STYRELSEMÖTE Långasjö Sockenråd 170118 

 

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

Mårtensson, Tove Johansson, Linda Ursjö, Victor Karlsson, Lisa Petersson 

 

Anmält förhinder: Johanna A. Sjögren 

 

1. MÖTETS ÖPPNANDE 

Ordförande öppnade mötet 

 

2. DAGORDNINGEN  

Styrelsen godkände dagordningen 

 

3. FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

Protokoll 161109 godkändes 

 

4. POST 

EBP sällskapet vill få möjlighet att ge uppdrag till konstnären Niels Elley att göra en staty i brons av 

Elisabet B Poulsen samt Gertr ud Lilja. De söker nu pengar genom fonder och frågar nu vad vi tycker 

om idén samt om möjligheter finns till bidrag med finansieringen. Styrelsen ställer sig positiva till 

projektet. 

 

5. RAPPORTER 

Sölve gick igenom resultatet från Skördefesten, vilket visar fina siffror, samt den ekonomiska 

rapporten som också är god.  

 

6. VERKSAMHET  

Årsmötet 

5 mars, ca 17:30 (efter Kyrkans musikgudstjänst). Sockenstugan är bokad. Sölve kollar med Matöppet 

angående inköp av soppa, frallor mm. Vi försöker samla ihop bilder från olika evenemang i Långasjö 

under 2016, till ett bildspel. Bilderna skickas till Sölve som sammanställer. Annons i Träskoposten, 

manusstopp 24/2. Victor och Tove vill avgå samt Andreas avgick tidigare. Johanna kontaktar 

valberedningen. Verksamhetsberättelse behöver skrivas, styrelsen föreslår Johanna AS. 

 

Nationaldagen  

Nationaldagen är en tisdag. Planen är att köra på som vanligt. Korvförsäljningen – är 

föräldrastyrelsen intresserade? Linda kollar. 

 

SjöCafé 

Barnaktivitet saknades förra året. Lite nya idéer kanske? 

 

Skördefesten 

7/10. Linda kontaktar några pomologer. Ulricehamns Plantskola saknades vid förra skördefesten, han 

har lovat komma i år. Jonas kollar uppfällbart tält. 

 



Projekt toalett 

Inget nytt att rapportera. Sölve pratar med Andreas och Eva angående ev feriepraktik till 

Vandrarhemmet, som kan hjälpa till med skötsel av en tillfällig lösning, samt om ett möte 1/2. 

 

7. ÖVRIGT  

Hemsidan: Lisa kollar om det går att få föreningarnas kontaktuppgifter. Linda får 

inloggningsbehörighet för att lägga in protokoll mm. 

 

Sockenstugan: Lisa föreslår att Sockenrådet lägger kommande möten på Sockenstuga. Linda kollar 

om möjligheter att få en årskostnad för föreningar.  

 

Våffelstugan: Har vi hört något mer om intresse kring att överta verksamheten? 

 

8. NÄSTA MÖTE 

Möte i Sockenstugan 27/2 2017 kl 18:00. Linda bokar.  

 

 

__________________________________  __________________________________ 

Linda Ursjö, sekreterare   Johanna Chytraeus, ordf 


