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Protokoll Hjortsberga samhällsforening
Datum & tid

2020.02.1.0 kl 18.30

Plats

Åredavägen 28, Hjortsberga

Deltagande

Rolf BIadh, ordforande
Björn Andersson, kassör
Charlotte Johansson, ledamot
Jerry Lindqvist, ledamot
Micke Ljunggren, ledamot f r o m §5
Niklas Petersson, ledamot
Martin Tiinus, ledamot
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§1
Öppnande

§2
Dagordning

§3
Val av justerare

Ordforanden förklarade mötet för öppnat.

Mötet godkände dagordningen och denna lades till
handlingarna.

Mötet utsåg ordforande Rolf Bladh och Micke Ljunggren till
ord i narie j usteri ngsmän.

§4
Rapporter

Kassarapport

Björn Andersson redogjorde föreningens kassa'
Nuvarande kassa är 32 9L8 kronor. Kommunen skall
betala 6 7 00 kr for städning av badplatsen.
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Beslöts
att avsluta uppdraget
all så länge markägaren/na upplåter mark för
strandpromenaden underhålla den del som ligger på
privat mark på samma sätt som den del ,om tlg:ge.
på kommunal mark

§s
Kommande

aktiviteter

MSB utbildning

Jerry har fått besked att vi kan erhålla ett bidrag på
ca 1 500 kr för aktiviteten.

Beslöts
att MSB utbildning projekteras till den 29 mars med
reservdag den 19 april
att Hjortsbergagården är tänkt lokal, Björn får i
uppdrag att boka lokal
att Jerry får i uppdrag att boka foredragshållare m
m.
Pubkvöll

charlott rapporterade att intresset varit väl svalt för
detta evenemang. Styrelsen diskuterade flera olika
alternativ att presentera vid årsmötet. Bland annat
en mer familjeinriktad aktivitetsdag, med t
ex kubb_
tävling, helikopterflygning, g"rn"nrå, grillning etc

etc.

Beslöts
att även i detta fall presentera försraget tiil årsmötet
att aktiviteten ska genomföras en heig kring
månadskiftet augusti/september
att Rolf kontaktar Heli Air Sweden AB om de har
möjlighet att flytta sitt erbjudande till den perioden.
Påskpromenad

Beslöts
ALt även i år genomföra en tipspromenad på
Iångfredagen den 10 april
att bordlägga frågan om ansvariga till nästa möte.
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Loppispromenad

Beslöts
att även i år genomföra en loppispromenad den 9
maj med sista anmälningsdag den 30 april
att om det inte finns tillräckligt antal intresserade
hushåll på anmälningsdagen ställa in aktiviteten
att bordlägga frågan om ansvariga till nästa möte.

e

Hjörtstartare till samhället
Styrelsen har konstaterat att den hjärtstartare som
finns i samhället inte är tillgängliga under helgen.

Beslöts
att f erry fick i uppdrag att undersöka om vi kan få
någon som sponsrar samhällsforeningen med en
sådan
att om detta lyckas kontakta Allbo Hus om ev
placering.

f

Vårstädning

Beslöts
att genomföra en sådan den 25 aPril
att denna gång koncentrera oss på röjning kring
strandpromenaden.

§6
Från ledamöterna

a

Administratör Hiortsbergs hemsida
Micke tar på sig uppdraget att administera
hemsidan. Ansvaret för att fylla sidan med innehåll
delas däremot solidariskt av alla i styrelsen,

b

Grannsamverkan
Då Tryggagatan hu har upphört att existera
diskuterade styrelsen hur samhällsforeningen kan
medverka till att skapa trygghet i Hjortsberga'

Beslöts
att skapa en privat Facebookgrupp som tar över det
informationsflöde som tidigare hanterades av
Tryggagatan, Information dels i befintlig
Facebookgrupp samt i kommande infoblad
att uppdra åt Micke att hantera detta'
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Boden med krciftburar m m
Styrelsen konstaterade att boden som ägs
av
kommunen är i dåligt skick och att vi inte
vet vem
som har nyckeln till boden.

Beslöts
att uppdra till Rolf att kontakta Magnus Wigren
på
kommunen om underhållet på bodän samt
Stefan
Berg frir att se om han möjligtvis kan
ha en nyckel.

§7
Inför årsmötet

a

Verksamhetsberattelsen

Beslöts
att med de tillägg som tillkommit med anledning
-----r av
dagens beslut godkänna det förslag som
presenterats.

b

Bokslut och revision

Beslöts
att uppdra åt Björn att snarast ombesörja
detta.

c

Uppdrag från föregående årsmöte

Beslöts
att presentera det stadgeförslag som styrelsen
tagit
fram under året.

d

Bokning av lokal och annonsering av mötet

Beslöts
att Björn ombesörjer detta

e

Medverkan från kommunen

Beslöts
att uppdra åt Rolf att kontakta kommunen
om de har
någon som kan informera om arbetet på
25:an.

f

Kaffe med semla

Beslöts
att fcireningen bjuder mötesdeltagarna på
detta.
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§8

Avslutning

ordföranden avslutade sammanträdet och tackade

ledamöterna.

§a
Nästa möte

Nästa möte äger rum tisdagen den L7 mars Z0Z0
klockan 18.30 Hjortsbergagården.

§g
Avslutning

0rdföranden tackade styrelsen och avslutade
sammanträdet.

