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Årsmötesprotokoll 2017 

 

Protokoll fört vid årsmöte med Långasjö Sockenråd, 2017-03-05 Plats: 

Sockenstugan  

Närvarande: 39 personer som inledde med att äta soppa tillsammans.  

Ett bildspel visades om olika aktiviteter som genomförts i socknen under det gångna året. 

1. Ordförande Johanna Chytraeus hälsade välkomna. 

 
2. Mötets utlysande godkändes. 

 
3. Föredragningslistan godkändes. 

 
4. Till mötesfunktionärer valdes: 
 Ordförande: Stig Hermansson 

Sekreterare: Berit Elofsson 

Protokolljusterare: Britta Fransson och Allan Hultén 

 
5. Verksamhetensberättelsen lästes upp av Johanns A. Sjögren, den ekonomiska berättelsen visades och 

kommenterades av Sölve Hjalmarsson och revisionsberättelsen lästes av mötesordföranden. Samtliga 

handlingar anses därmed föredragna. 

 
6. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning. 

 
7. Val av styrelseledamöter för två år, valberedningens förslag presenterades av Margareta Hermansson.  

 Victor Karlsson, Långasjö har valt att avgå, Andreas Garami, Fiskestad avgick under året. 

 

Johanna Chytraeus, Sibbahult – omval 

Sölve Hjalmarsson, Långasjö – omval  

Lisa Pettersson, Karsamåla – omval 

Bo Mårtensson, Långasjö – omval  

Jonas Johansson, Brunamåla – nyval 

Britt-Marie Fransson, Långasjö - nyval 

 
8. Val av revisorer samt en suppelant: 

Martin Bondesson, Dan Albertsson och suppl Lotta Odlingsson (omval av samtliga). 

 
9. Val av valberedning: 

Margareta Hermansson, sammankallande, Anna Lindström och Tomas Alriksson (omval av samtliga). 

 
10. Rapporter 

a. Träskoposten: Jan-Eric Fransson informerade om tidningens verksamhet och ekonomi. 

b. Nattvakten: Johanna A Sjögren informerade om verksamheten och att nya deltagare är 

välkomna.  

c. Nationaldagsfirande 6 juni: Sölve Hjalmarsson berättade om fortsatt verksamhet som tidigare. 

Lådbilsrallyt, femkamp mm. 

d. Musikkvällar vid sjön kommer att fortsätta som förra året. 

e. Jakt och Skördefest 7 oktober: Tidigare utställare samt nya bjuds in. Lämna gärna förslag på 

nya utställare eller matleverantörer. 
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11. Kommande år: 

Frågan ställdes om vad övrigt Sockenrådet ska arbeta med.  

 Förslag kom från Annika Hjalmarsson att välkomna nya långasjöbor med ett ex. av 

2012 års Långasjökrönika, det görs lämpligen på nationaldagen. Nyinflyttade bör 

bjudas in via annons i Träskoposten samt av alla oss ”gamla” långasjöbor.  

 Lanthandeln behöver en ny handlare eftersom Hasse slutar 1 september, så det är 

bråttom! Långasjö Butikslokal AB ska snarast annonsera efter en ny entreprenör. 

 Våffelstugan behöver ny personal! De tidigare ”kaffetanterna” har valt att sluta, men 

kan hjälpa till att starta upp verksamheten till sommaren. Förslag kom att olika 

föreningar bemannar stugan en vecka var. Styrelsen får i uppdrag att bjuda in till ett 

möte om detta  

 För övrigt bör Sockenrådet prioritera att få till toaletter vid badplatsen.  

 
12. Övrigt 

Kenne och Tove Johansson önskar en plats i Långasjö, att bada med sin hund. Frågan hänvisas till 
naturvårdsföreningens årsmöte, eftersom de sköter sjön. 
 

13. Mötet avslutades och Stig Hermansson tackade för intresset. 

 
 
 
 

 _  _    

Berit Elofsson Britta Fransson Allan Hultén 

Sekreterare Justerare Justerare 

 


