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Protokoll Hjortsberga samhällsförening

Datum & tid

Plats

Deltagande

f ustering

§1
Öppnande

§2
Dagordning

§3
Val av justerare

§4
Rapporter

2018.08.13 kl 19.00

Åredavägen 28, Hjortsberga

Rolf Bladh, ordförande
Björn Andersson, kassör
Micke Ljunggren, ledamot
Sandra Ramström, ledamot
Niklas Petersson, ledamot
Martin Tiinus, ledamot
Jerry Lindqvist, ledamot
Lasse Zielinski, ledamot
Elisabeth Berggreen, sekreterare
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Ordföranden förklarade mötet for öppnat.

Mötet godkände dagordningen och denna lades till
handlingarna.

Mötet utsåg ordförande Rolf Bladh
ordinarie justeringsmän,

och Micke Ljunggren till

Kassarapport
Kassör Björn Andersson redovisade kassarapporten,
46 000 kr i kassan därav 2500 kronor kontant.

Styrelsen beslöt att sätta in 500 kronor till
Cancerfonden i Ingvar Roos minne,
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Forts § 4
b. Kontakt med Alvesta kommun

Vid kontakt med Alvesta kommun togs alla punkter,

beskrivna i foregående protokoll, upp. Det som skall

tas upp med parkförvaltningen är Los och hundbad'

De samtycker till att vi gör vid strandpromenaden
och skall återkomma om grillen vid
Hj ortsbergagården.

§s
Kommande a Hiortsbergadag 15 september 2018.

aktiviteter Hjortsbergagården har kontaktats for bokning den

15 september men var fullbokad.

Det beslöts att ställa in den planerade
Hjortsbergadagen den 15 september.

b. Eventuella vandringsstigar bör utredas.

c. Vid höststädningen den 6 oktober bör röjning av sly
prioriteras och stenmjöl spridas. Niklas ordnar
maskiner. Skyltar skall sättas upp på

anslagstavlorna, Blänkare på Facebook och

Hjortsberga hemsida. Björn ordnar fika. Två tallar
bör fä]las vid Hjortsbergagården. Flytta skylten vid
lekplatsen? Så många som möjligt bör medtaga
kratta och röjsågar.

d. Kurs i Brand och Hiärtstart skall om möjligt
anordnas iV47.

§6
Från medlemmarna Det har inkommit önskemål från medlemmarna om

Vinprovning med mat, grillplats med bastu samt
anordnande av pub.

Styrelsen beslöt att en förfrågan till medlemmarna
om deras medverkan till att arbeta med dessa

forslag skall läggas ut som en enkät på Hjortsberga
hemsida.

§8
Nästa möte Nästa möte äger rum måndagen den 29 oktober

2018 klockan 19.00 på Åredavägen 28, Hjortsberga.
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§e
Avslutning Ordföranden tackade styrelsen och avslutade

sammanträdet.


