
STYRELSEMÖTE Långasjö Sockenråd 170308 

Närvarande; Sölve Hjalmarsson, Jonas Holmqvist, Anders Einarsson, Britt-Marie Fransson, Lisa 

Pettersson, Johanna Arvidsson-Sjögren, Johanna Chytraeus samt Tove Johansson. 

Anmält förhinder; Linda Ursjö, Bo Mårtensson samt Jonas Johansson. 

 

1. MÖTETS ÖPPNANDE 

Ordförande öppnade mötet. 

 

2. DAGORDNINGEN  

Styrelsen godkände dagordningen. 

 

3. FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

 Föregående Protokoll godkändes. 

 

4. POST 

Ingen inkommande post.  

 

5. RAPPORTER 

God uppslutning vid årsmötet, ca 35-40 personer närvarade. 

Sölve och Annika hade lagat goda soppor som det bjöds på, Tack för det. 

Närvaro vinster var ett trevligt sätt att få uppslutning till mötet, det skall vi upprepa nästa år. 

Något som skall framgå i kallelsen till nästa år är också att alla val är förberedda innan, så att ingen 

som kommer att känna att man kan bli invald. 

Våra nyinflyttade Långasjöbor fick varsin reflexväst. 

 

6. Val av styrelsens olika poster 

Till ny ordförande valdes Jonas Holmqvist-sammankallande. 

Vice Ordförande: Johanna Chytraeus  

Sekreterare: Linda Ursjö 

Vice Sekreterare: Tove Johansson 

Kassör: Sölve Hjalmarsson 

Ledamöter: Bo Mårtensson, Johanna Arvidsson-Sjögren, Britt-Mari Fransson- nyinvald, Anders 

Einarsson, Lisa Pettersson, Bo Mårtensson, Jonas Johansson-nyinvald 

 

7. VERKSAMHET 

Nationaldagsfirandet 6 juni Tid 13-16 

Diskussioner om att ha något annat är 5 kamp? Metartävling? Kan förskolan uppträda? Barnkör? 

Förslag på att ha föreningsmöte och diskutera vad de vill eller kan bidra med? 

Föräldrastyrelsen har fått frågan om korvförsäljning skall ske av skolans 5;e klassare.? Annars släppas 

till någon annan. 

Lådbilsrally som vanligt då det är ett populärt inslag men att ändra tiden så man startar med 

lådbilsrallyt ganska så omgående efter kl. 13. 

Förra året var det 12-15 olika ekipage med- 



Nationaldagen avslutas med musikkåren och tal nere vis sjön. Detta är naturvårdsföreningens 

arrangemang. Vi kommer att få besök under em. av mopedveteranerna som kommer förbi och visar 

upp sina fina mopeder. 

Förslag och beslut på att nyinflyttade invånare i Långasjö socken skall välkomnas och i samband med 

detta få senaste Långasjökrönikan.  

Även förslag att vi skall ansöka om att få hålla kommunens välkomnande för nyinflyttade i 

kommunen. 

Annonsering ang. nyinflyttade ska annonseras i träskoposten samt att alla måste hjälpas åt och 

meddela varandra så vi inte missar någon. 

 

SjöCafé 

Johanna Arvidsson- Sjögren tillsamman med Britt-Marie ansvarar för upplägg och bokningar av 

medverkande i årets sjö cafékvällar. Johanna blir sammankallande. 

Vi får sedan som vanligt dela upp kvällarna så vi hjälps åt. 

Tidigare förslag på att ev. Duran Och Mollan kan komma? Lisa tog på sig att kolla den möjligheten. 

Planen är 4 kvällar. Förra årets teaterkväll var uppskattad och finns möjlighet till repris? 

Kyrkan brukar ha en kväll också. 

Ethel skall/( är?) tillfrågas om att sälja fika. 

 

8. ÖVRIGT  

Projekt toalett Victor Karlsson har erbjudit sig att fortsätta i projektet. Han tillsammans med Sölve 

skall vara representanter från sockenrådet. Sölve blir sammankallande. 

 

Påsklovsaktivitet Johanna och Lisa håller i en påsk aktivitet annan dag påsk. De ser till att inbjudan 

går ut till berörda barn och föräldrar. Blir äggletning, grillning nere vid sjön. 

 

Föreningsmöte 

Föreningar i Långasjö skall bjudas in till ett möte. 

Mötet skall hållas i sockenstugan. Aktuell dag 170409. Johanna Chytraeus skall kolla över med Victor 

ang. föreningslistan vi hade sist och bjuda in till mötet. 

En viktig fråga att ta upp är ang. våffelstugan.  

Finns intresse bland föreningarna att hjälpas åt att driva den i sommar, en vecka var?  Frågan kom 

upp under årsmötet och SR tar upp frågan åt hembygdsföreningen på föreningsmötet. 

Då är förhoppningsvis socknen brett representerad av olika representanter från föreningarna. 

Årsmöte i Naturvårdsföreningen är den 22/3 kl. 18,30. Några från sockenrådets styrelse skall försöka 

gå på det möte. 

 

 

9. NÄSTA MÖTE 

Möte i Sockenstugan 18/4 2017 kl. 18:30. Linda tillfrågas om att boka.  

 

 

__________________________________  __________________________________ 

Tove Johansson, sekreterare   Jonas Holmqvist, Ordförande 

 


