
Hj ortsberga samhällsförening

September 9,201,9

Protokoll Hjortsberga samhällsforening

Datum & tid 201,9.09.09 kl 18.30

Plats Åredavägen 28, Hjortsberga

Deltagande Rolf Bladh, ordförande
Bjorn Andersson, kassör
Micke Ljunggren, ledamot
Charlotte Johansson, ledamot
Niklas Petersson, ledamot
Martin Tiinus,ledamot
ferry Lindqvist, ledamot
Elisabeth Berggreen, sekreterare
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Justering

§1
Öppnande

§2
Dagordning

§3
Val av justerare

§4
Rapporter

Rolf Bladh

"$icke Ljunggren

Ordföranden forklarade mötet för öppnat.

Mötet godkände dagordningen och denna lades till
handlingarna.

Mötet utsåg ordforande Rolf Bladh och Micke Ljunggren till
ord i narie justeringsmän.

Kassarapport

Björn Andersson redogjorde föreningens kassa och
medlemsantal
Ingående kassa vid årsskiftet var 40469 kronor
nuvarande kassa är 40930 kronor. Antalet
medlemmar förra året var 63 personer för
närvarande är antalet medlemmar 93 personer
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Forts §4

b Genomgång av vårens promenadloppis

Årets promenadloppis diskuterades och styrelsen
beslöt att planera en ny loppisdag den 9 maj 2020.
Med obligatorisk anmälan senast 30 april 2020.

§s
Stadgar Rolf Bladh har tagit fram underlag till stadgar for

Hjortsberga Samhällsforening, dess presenteras på
föreningenshemsida hjortsberga.se

§o
Kommande a Höststridning av strandpromenaden
aktiviteter

Höststädningen av strandpromenaden är i år lagd till
lördagen den 12 oktober mellan L0-1.4. Behov finns
för minst 4-5 röjsågar,15-20 personer samt fordon
med släpvagnar. Föreningen bjuder på
avslutningsfika, korv med bröd samt kaffe och
fikabröd.

b Adventsfika vid granen

Adventsfikat "Tomtarna på loftet" firas vid
Busshållplatsens stora gran lördagen den 30
november klockan 16.00. Föreningen sponsrar med
cirka 1000 kr till glögg, fika och godispåsar.

c Styrelsesammantröden

Måndag 11 november 201,9,18.30,
styrelsesammanträde.

Måndag 3 februari 2020,1,8.30,
styrelsesammanträde.

Måndag 9 mars 2020, 18.00, styrelsesammanträde
före årsrnötet.

Måndag 9 mars 2020,19.00, årsmöte 2020.
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§7
Övriga frågor Pubkvöll

§B
Nästa möte

§g
Avslutning

Frågan diskuterades och kommer att utredas.

Hjortsbergas hemsida

Ny administratör till hemsidan sökes då Elisabeth
Berggreen avgår.

Bryggor

Det finns några bryggor vid strandpromenaden som
inte underhållits korrekt. Rolf Bladh tar kontakt med
ägarna och ber dem åtgärda detta med tanke på
barnens säkerhet.

MSB utbildning

Vad gör vi om/när krisen kommer? MSB erbjuder
utbildningar om cirka 4 timmar. Vad skall man ha
hemma och hur skall man göra? Styrelsen
diskuterade möjligheten till en sådan utbildningsdag
lördagen den 9 november , L0-'14 i skolans lokaler.

"Palla hos mig" fruktsida på Facebook

Styrelsen talade om möjligheten att starta en
facebookgrupp för de som har for mycket frukt
under säsongen och de som gärna plockar men inte
har någon trädgård.

Nästa möte äger rum måndagen den LL november
2019 klockan 18.30 på Åredavägen 28, Hjortsberga.

0rdforanden tackade styrelsen och avslutade
sammanträdet.


