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Protokoll
Datum &

II

jortsberga samhallsforening

tid

2018.06.1L kl 19.00

Plats

Åredavägen 28, Hjortsberga

Deltagande

Rolf Bladh, ordförande
Björn Andcrsson, kassör
M icke Lj unggren, ledamot
Sandra Ramström, ledamot
Niklas Petersson, ledamot
Martin Tiinus, ledamot
Jerry Lindqvist, ledamot
[,asse Zielinski, ledamot
Lll isabeth []erggreen, sekreterare

f

ustering

Rolf Bladh

l

'Ljunggren

§1
Öppnande

0rdföranden forklarade mötet for öppnat.

§2
Dagordning

Mötet godkände dagordningen och denna lades till
handlingarna.

§3
Val av justerare

Mötet utsåg ordförande Rolf Bladh och Micke I-junggren till
ord inaric justcringsmä n.

§4
Rapporter

Kassarapport
Kassör Björn Andersson redovisade kassarapporten.
50 styck betalande medlemmar. Få som betalat
medlemsavgiften for 2 0 18.
Beslutades att påminnelse skall läggas ut på
Facebook.
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Forts §4

Kontakt med Alvesta kommun 14 juni 2018
Rolf Bladh och Björn Andersson skall träffa
tjänstemän hos Alvesta kommun den 14 juni 2018.
Ämnen som skall tas upp är grind vid lekplatsen,
gräsklippning, material till höstens arbetsdag, om
sommararbetare kan röja sly vid strandpromenaden,
borttagning av grillplatsen vid [,os badplats,
städning av toaletterna vid l-os badplats samt
belysning vid Åvägen.

§s
Kommande

Lljortsbergadag 1 5 september
1. Utformning och plats.

aktiviteter

b.

20

18.

2.

Byvandring och mat. Björn Andersson pratar
med Git på tljortsbergagården om gården är
ledig den 15/9 och pris för hyra, mat och
städning.

3.

Föreningen subventionerar dagen med 5000
kr, vid 30 deltagare blir det1,67 kronor per
person.

4.

Arbetsgrupp, I3jörn Andersson, Iilisabeth
[3erggreen och Niklas Peterson.

L'acebook

Vid eventuell gallring av facebooksidan skall
prövning tas till anknytning till Hjortsberga, Micke
[,junggren ersätter'l'im Selfors som administratör av
lJjortsbergas facebooksida.

§6
Irrån medlemmarna

Det har inkommit önskemål från medlemmarna om
båtinläggningsplats samt hundbad. Dessa ftågor
kommer också att tas upp vid mötet med Alvesta
kommun dcn 14 juni.
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§7
Övriga frågor

Var skall man bo for att få tillhöra föreningen?
Skallvi ha fritt medlemskap? Skall information
spridas endast i Hjortsberga samhälle?

§B
Nästa möte

,\"

Nästa möte äger rum måndagen den 13 augusti
2018 klockan 19.00 på Åredavägen 28, Hjortsberga.

§g
Avslutning

Ordforanden tackade styrelsen och avslutade
sammanträdet.

