Hj

ortsberga samhällsförening
November 11,,201.9

Protokoll Hjortsberga samhällsforening
Datum & tid

2019.11.11 kl 18.30

Plats

Åredavägen 28, Hjortsberga

Deltagande

Rolf Bladh, ordförande
Björn Andersson, kassör
Micke Ljunggren, ledamot
Charlotte Johansson, ledamot
Niklas Petersson, ledamot
Martin Tiinus, ledamot
Jerry Lindqvist, ledamot
Elisabeth Berggreen, sekreterare

f

ustering

Rolf Bladh

Micke Ljunggren

§1
Öppnande

Ordföranden forklarade mötet för öppnat.

§2
Dagordning

Mötet godkände dagordningen och denna lades till
handlingarna.

§3
Val av justerare

Mötet utsåg ordforande Rolf Bladh och Micke Ljunggren till
ordinarie justeri ngsmän.

§4
Rapporter

Kassarapport

Björn Andersson redogjorde föreningens kassa.
Nuvarande kassa är 34.800 kronor. Kommunen skall
betala 5.000 kr for städning av badplatsen.

Hjortsberga samhällsförening
November 11,20t9
forts § 4
Höststädningen
b
Höststädningen gick bra, cirka 20 personer deltog.

c.

Servitut strandpromenaden

Ingenting att rapportera, uppdraget fortsätter.

§s

Kommande

a

MSB utbildning

aktiviteter
utbildning projekteras till mars månad.
Gymnastiksalen i skolan eller Hjortsbergagården är
tänkta lokaler, Björn Andersson får i uppdrag att
MSB

boka lokal.

b

Adventsfika vid granen
Lördagen den 30 november firas "tomtarna på
loftet" med adventsfika vid julgranen skänkt av
Peter Gustavsson. Samhällsföreningen sponsrar
evenemanget med 1.000 kr, glögg och fika inköps av
Björn Andersson och Nicklas Petterson.

c

Pubkvöll

Pubkväll planeras anordnas 1a helgen i februari
(L/2-2020.)

§6
Från

ledamöterna

Inget inkommit samt inget nytt om ny administratör
Hj ortsbergas hemsida.

för

§7
Infor

årsmötet

Styrelsesammanträdet måndag 3 februari 2020,
18.30 är flyttat till den 10 februari2020.
Årsmötet måndag 9 mars 2020,19.00, är flyttat
till den L7 mars.

November lt,201,9
Forts §7
Rolf Bladh sammanställer verksamhetsberättelsen
för 2019.
Björn Andersson och Lars Olof Franzen
sammanställer bokslutet och revision av denna.

Björn Andersson bokar lokal till årsmötet.

§a

Avslutning

§B
Nästa möte

Ordföranden avslutade sammanträdet och tackade
ledamöterna.

Nästa möte äger rum måndagen den L0 februari
2020 klockan 18.30 på Åredavägen 28,Hjortsberga.

§e
Avslutning

Ordforanden tackade styrelsen och avslutade
sammanträdet.

