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Protokoll Hjortsberga samhällsförening
Datum & tid

201,9 .01,.14

Plats

Åredavägen 28, Hjortsberga

Deltagande

Rolf Bladh, ordforande
Björn Andersson, kassör
Micke Ljunggren, ledamot
N iklas Petersson, ledamot
lerry Lindqvist, ledamot
Sandra Ramström, ledamot
Martin Tiinus, ledamot
Elisabeth Berggreen, sekreterare

klockan 1 9.00
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§1
Öppnande

§2
Dagordning

§3
Val av justerare

0rdforanden forklarade mötet for öppnat.

Mötet godkände dagordningen och denna lades till
handlingarna.

Mötet utsåg ordförande Rolf Bladh och Micke Ljunggren till
ordinarie j usteringsmän.

§4
Rapporter

Kassarapport
Kassör Björn Andersson redovisade kassarapporten,
42 500 kr i kassan + utstående faktura till Alvesta
kommun ä 5.000 kronor gällande skötsel av
badplatsen [,os.
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forts §4
b
Kontakt med Alvesta kommun
Gatlampa vid sopstationen

Anslutningsbussar från Växjö senaste bussen går
15.50 från Växjö.
Belysning strandpromenaden.

0m kommunen kan stå för lokalkostnad vid
sammankomster.

c

Julgransinvigning
Julgransinvigningen med glöggfika var mycket
uppskattat cirka 60 personer deltog.

§s

Kommande

a

Påskpromenaden

Aktiviteter
Lång{tedag 19 april 2019 med start klockan
14.30-15.00, de som skall medverka bör vara
tillstädes kl 13.00. Anmälda frivilliga är Niklas
Petersson, ferry Lindqvist, Martin Tiinus och
Elisabeth Berggreen. Björn Andersson kanske kan
komma, anmäler detta senare. Det har beslutats att
slopa lotterierna detta år. Vinsterna till
tipspromenaden skall bestå av äggflak och godisägg.
Elisabeth Berggreen skriver tipspromenadens
frågor. Checklista med arbetsuppgifter görs av
Niklas Peterson och Björn Andersson.

b

Loppisdag
Det förbereds för promenadloppis lördagen den 18
maj2019. Lena Klarnefeldt och Illisabeth ISerggreen
skall mötas och planera detta.

§6
Från

medlemmarna

Inget anmält

Hjortsberga samhällsforening
14.januari 2019

§7
Inför årsmötet

§B
Övriga

frågor

Styrelsen beslöt att flytta årsmötet till måndag 4
mars 2019. Sandra Ramström önskar avgå från
styrelsen. Rolf Bladh förbereder årsberättelsen för
2018. Björn Andersson förbereder bokslut 20t8.
Annons sättes i Smålandsposten, Hjortsberga
hemsida, Facebook samt på anslagstavlorna. Kaffe
och fastlagsbulle har beställts på Hjortsbergagården
till en kostnad av 50 kronor per person. Föreningen
bjuder på fikat. Eventuellt föredrag av t;'änsteman
från kommunen om den kommande ombyggnaden
av väg25.

Alice Tiinus fortsätter att sköta flaggningen vid
busshållplatsen.
Sökes ungdomar

till skötsel av badplatsen Los under

sommaren 20L9. Annons lägges ut på Facebook och
Hjortsbergas hemsida.
Vårstädning sker lördagen den 4 maj 20L9 mellan
klockan 10.00 Och 13.00. Niklas Petersson
kontrollerar om vi kan få låna maskiner.
Texten om samhällsföreningen är inte uppdaterad
på Hjortsbergas hemsida, detta kommer att göras
nu.
Av redaktionella orsaker har Nyhetsbrevet inte
utkommit regelbundet, sista numret utkom till
midsommar 201"8, Styrelsen tog beslutet att lägga
ner Nyhetsbrevet med omedelbar verkan.

§e
Nästa möte

§10
Avslutning

Styrelsen samlas den 4 mars 2019 klockan 18.00
infor årsmötet.

0rdföranden tackade styrelsen och avslutade
sammanträdet.

