
STYRELSEMÖTE Långasjö Sockenråd 180109 

Närvarande: Sölve Hjalmarsson, Jonas Holmqvist, Anders Einarsson, Lisa Pettersson, Johanna 

Chytraeus, Johanna A Sjögren, Britt-Marie Fransson, Tove Johansson, Linda Ursjö 

Anmält förhinder: Jonas Johansson 

1. MÖTETS ÖPPNANDE 

Ordförande öppnade mötet. 

 

2. DAGORDNINGEN  

Styrelsen godkände dagordningen. 

 

3. FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

 Föregående protokoll lästes och godkändes. 

 

4. POST 

Inkommen post: faktura från kommunen (hyra gymnastiksalen skördefesten) 

 

5. RAPPORTER 

Inga rapporter. 

 

6. VERKSAMHETER 

Vi lyfter olika idéer kring verksamheter 2018.  

 

Påskaktivitet: Vi diskuterade lite ang aktivitet kring påsk. Vill någon göra något? Vi bestämmer på 

nästa möte.  

 

Nationaldagen: Ska vi ha uppehåll i lådbilsrallyt och kanske arrangera något annat? Föräldrastyrelsen 

har frågat angående samverkan kring en Cykel/BMX-show och det kanske skulle passa? Lisa 

kontaktar dem. 

 

SjöCafé: Möjliga dagar är torsdagar v 26 – 31. Vi diskuterade fritt kring eventuella medverkande. Det 

vore spännande att bredda vårt utbud. En hel del förslag lyftes och vi kontaktar dem före nästa möte.  

 

Hur gör vi med fika? Ska vi ordna själva, fråga Ethel/annan eller ska vi föreslå egen fikakorg? 

 

Har vi någon möjlighet att ordna scen med tak? Det hade varit fint med lite mer ordnat, med scen 

och sittplatser. Finns det utrymme vid paviljongen eller någon annan plats? Vi håller frågan öppen. 

 

Linda kollar vad kyrkan har för planering inför sommarveckorna.  

 

Skördefesten:  Påbörja planering och bokningar i mars/april.  

 

Årsmöte 25/3 Sockenstugan: Vi diskuterade möjligheter till program (dragplåster). Några förslag kom 

upp och de kontaktas till nästa möte. Vill Nattvakten sponsra cykel/BMX-showen (trafiksäkerhet)? Vi 



lyfter frågan på mötet. Vi lyfter också om det finns nya idéer kring verksamhet och ev utveckling av 

de befintliga.    

 

Det behövs minst tre nya ledamöter: 1 fyllnadsval (Bo) och 2 nyval (Tove och Linda) 

 

7. ÖVRIGT 

Sölve gick igenom den ekonomiska redovisningen. Det visar goda siffror men ett litet minus. Hur kan 

vi göra för att öka intäkterna? Går det att ansöka om marknadsföringsbidrag? Britt-Marie kollar. Det 

vore fint med bidrag från någon fond. Sockenrådet bidrar med mycket till samhället och det borde 

kanske uppmärksammas (kan vi tycka). Jonas skriver ut mallen för ansökan från Sparbanksstiftelsen 

och vi gör en ansökan vid nästa möte.  

 

Manusstopp Träskoposten den 15 februari, annons årsmötet.  

 

Stefan och Birgitta som har hämtat och levererat Träskoposten, men vill att någon annan tar över. Vi 

diskuterade och fick fram några förslag. Sölve föreslår ett möte med Jan-Eric, Stefan, Birgitta och 

eventuella efterträdare.  

 

Linda har lämnat in ett medborgarförslag om en Trygghetsvandring i Långasjö.  

 

8. NÄSTA MÖTE 

Nästa möte 11/2 2018 kl 17:00 Idrottsplatsen.  

 

 

__________________________________  __________________________________ 

Linda Ursjö, sekreterare   Jonas Holmqvist, Ordförande 

 


