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ortsberga samhällsförening
June 15, 2020

Protokoll Hjortsberga samhällsforening
Datum &

tid

15 juni 2020 klockan 19.00

Plats

Åredavägen 28, Hjortsberga

Deltagande

Rolf Bladh, ordforande
Bjorn Andersson, kassör
Charlotte Johansson, ledamot
Niklas Petersson, ledamot
Martin Tiinus, ledamot
Jerry Lindqvist, ledamot
Elisabeth Berggreen, sekreterare

Rolf Bladh

)ustering

qf ary
§1
Öppnande

0rdforanden förklarade mötet för öppnat.

§2
Dagordning

Mötet godkände dagordningcn och denna lades till
handlingarna.

§3
Val av justerare

Mötet utsåg ordforande Rolf Bladh och Björn Andersson till
ord inarie justcringsmän.

§4
Rapporter

Kassarapport

Björn Andersson redogjorde for foreningens kassa.
På bankkontot finns 43.244 kr ikassan finns 3.070
kr. 2019 hade foreningen 72 medlemshushåll.
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forts § 4

b
c.

§s
Digitalt

§o
Från

årsmöte

ledamöterna

Micke Ljunggren har anmält förhinder.
Genomgång av kommande årsmöte.
Rolf Bladh skriver årsberättelsen,
Lars Olof Franz6n skriver
revisionsberättel sen.

Årsmöte 2019,är försenat på grunrl av
COVID-19. Styrelsen beslöt att årsmötet hålles
digitalt. Annons i Smålandsposten, samt utlysning på
Facebook och på Hjortsbergas hemsida samt
utlysning på samhällets anslagstavlor bör ske
snarast. Det digitala årsmötet sker mellan den 2 juli
2020 och den 1,7 jLrli 2020. För de medlemmar som
ej har wifi eller datorer kan hjälp fås av
styrelsemedlemmar eller genom att kontakta
Elisabeth Berggreen.

a.

Allbo Hus har godkänt att en hjärtstartare
uppsätts på deras fastighet. Det finns behov
av en till hjärtstartare till en kostnad av cirka
20.000 kr, bidrag och sponsorpengar skall
sökas

till denna.

b.

Bänkarna vid badplatsen är sönder och bör
ersättas, det finns även behov av bänkar vid
andra platser. Pris och tillgång skall
u ndersökas.

c.

Det körs för fort på vägarna i byn. Vägbulor
eller blomlådor som saktar ner farten behövs
därför. Alvesta kommun kontaktas for detta
ändamå1.

§7

Uppvaktning

Blommor överlämnades till 2 jubilarer och 1 frivillig
rnedarbetare.

§B

Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet och tacl<ade
ledamöterna.

