
180409 Mötesprotokoll Långasjö Sockenråd 

Deltagare: Ulla Sköldh Jonsson (inbjuden), Johanna Chytraeus, Jonas Holmqvist, Sölve 
Hjalmarsson, Anders Einarsson, Tobias Arnell och Sanna Johansson.  

1. Mötet öppnas 
2. Godkännande av dagordning 
3. Godkännande av föregående protokoll 
4. Skördefesten. 
 
Ulla Sköldh Jonsson är inbjuden till dagens möte för att diskutera frågor kring 
Skördefesten. Under två års tid har utställarna på Skördefesten fått svara 
på enkäter hur de upplevt upplägget. Där har framkommit att utställarna 
upplever att de förlorar försäljningstid pga att eventet i kyrkan startar kl 
14:00 och att alla personer då går till kyrkan. Tiderna för Skördefesten är 
11-15. 
 
Fråga: Kan eventet i kyrkan börja kl 15:00 i stället? 
 
Beslut: Eventet i kyrkan börjar kl 15:00 6/10-18. Detta testat ett år och 
utvärderas sedan. 
 
Ulla lägger också fram att en fråga som kan bli aktuell framöver är frågan 
om sockenstugan. 

 
5. Inkommande post.  
Ingenting har inkommit. 
 
6. Rapporter 
7. Verksamhet 
 
Ansökan Sparbanks stiftelse 
De är positiva till vår ansökan men önskar programmet specificerat med personer 
och kostnader. 

Att göra: Johanna C gör kompletteringen till ansökan.  
 
Oklarheter. Lovisa och Simon, detta skickas ut till alla i gruppen för komplettering av 
programmet. 
 
 
 
Nationaldagen 



 
Beslut: Lådbilsrallyt genomförs i år också, kravet för att få deltaga är att man går i 
Långasjö skola.  
 
Att göra:  
 
Johanna C tar fram annons till Träskoposten och affisch. 
Johanna C kollar med föräldrastyrelsen om de vill vara med. 
Lisa kollar med ridklubben om de vill vara med. 
Jonas H kollar med Långasjö GOIF och brandkåren om de vill vara med.  
Sölve kollar med Britta och den internationella kören om de vill vara med 
 
Sjöcaféerna  

Att göra: Johanna S sammanställer och lämnar in annons till träskoposten, 
manusstopp 3/5-18 

Servering: Detta kollas med Ethel 

 

Öppet hus på Södra 21/4-18 

Tiderna att hjälpa till är 8-16 

Jonas J, Jonas H, Johanna S, Anders, Johanna C och Sanna är med från styrelsen och 
hjälper till under dagen. 

Det kommer att vara matservering från Vildmat AB och kaffeservering 

 

8. Övrigt 

En gemensam aktivitet i form av middag på Korrö kommer att bokas in för styrelsen, 
Linda och Tove bjuds också in. Förslag på tider är 22/5 och 23/5. Detta skrivs ut i 
gruppen. 

 

Taken på välkomstskyltarna behöver läggas om.  

 Att göra: Anders Einarsson kollar med Andreas Garami.  

 

Skötsel av blommorna vid infarten till Långasjö. 

Beslut: Skötselavtal med Carl-Johan Sandberg upprättas. Sölve ansvarar för detta.  

Idé: Kan vi låta skolbarnen få smycka infarterna till Långasjö med pyssel. Detta 
diskuteras vidare framöver. 

 

Nästa möte: 22/5 eller 23/5 på Korrö 


