
Protokoll 2016-04-27 
Protokoll styrelsemöte vid Näshults 
Sockenråd 2016-04-27 
Plats: Hos Ulla Johansson 
Närvarande: Evald Hammarström, Ulla Johansson, Jan Karlsson, Manuela 
Karlsson, Per Lindgren, Tomas Wilhelmsson, Mats Löfgren, Hari Preem-
Andersen, Peter Samuelsson  
Frånvarande: Pernilla Johansson 
§ 1. Mötets öppnande 
Ordförande Evald Hammarström hälsade alla välkomna och förklarade 
mötet öppnat. 
Val av justerare Ulla Johansson och dagordningen godkändes. 
§ 2. Genomgång av årsmötesprotokoll + konstituerande möte 
Kallelseutskicket till årsmötet diskuterades. Detta tas upp på sista 
styrelsemöte innan årsmötet. Kallelseskall skickas ut senast inom 14 d 
innan men förslagsvis minst en månad innan. Sekreterare ser till att utskick 
går ut till alla föreningar. 
§ 3. Ekonomisk rapport 
Vintermarknaden är inte slutredovisad. Intäkterna sammanlagt med 
merparten av utgifterna gör att resultatet är positivt.  
Arv har skänkts i form av fonder till ett värde av ca 150 000 kr. Dessa finns 
på konto i Virserums Sparbank. 
Syskonen Jonssons stiftelse omfattar ca 200 000 kr som är villkorade för 
Hultanäs. 
33 000 finns sedan gammalt avsatta till pensionärsboende. Dessa pengar 
skall diskuteras vad de skall användas till. 
§ 4. Rapport från Web-gruppen 
Tobias skulle ha rapporterat om hur det går med den nya hemsidan. 
§ 5. Rapport från medlemsföreningar 
Lokstallar på gång 
§ 6. Skrivelser 
§ 7. Allmänna arvsfonden har kontaktats angående försäljning av dödsbo 
Kalle Pettersson. Intresse finns för hur det går med detta eftersom att 
golfbanan ligger på denna fastighetens mark. Golfbanan behöver upprustas 



men förhållandet med markfrågan bromsar en åtgärd för närvarande. 
Staketet skall upprustas.  
Ulla skriver åter till allmänna arvsfonden. 
§ 8. Uppföljning av årsmötet. 
§ 9. Årsavgiften. 
Till nästa årsmöte skall vi ta upp punkt på dagordningen gällande 
årsavgiften. 
§ 10. Ställplats 
Ställplats för husbil och husvagn efterfrågas. Förslagsvis vid bygdegården i 
Näshult och Petersplatsen i Hultanäs. Frågan drivs av Tomas Thylén från 
kommundelsrådet, ordf Mattias Andersson. Sockenrådet ser positivt på 
detta. 
§ 11. Övriga frågor 
 
-Grannsamverkan. Informationsmöte den 8/6 i Bygdegården (om det är 
ledigt). Sockenrådet fixar fika. Ulla ser till att information kommer ut. 
 

- Hastighetsmätare med ljusskylt är intressant att få på plats.  
 

- Grus önskas till badplatsen. Ett lass grus beviljas. 
 

- Någon form av välkomsttillställningar för nyinflyttade efterfrågas. 
Förslagsvis vartannat år. Per tar upp det med hembygdsföreningen. 
 

-Golfturnering skall genomföras. 
§ 12. Nästa möte  
8/6 efter Grannsamverkansmötet i Bygdegården. 
Ordförande Evald Hammarström förklarade styrelsemötet avslutat. 
 
Sekreterare: Manuela Karlsson 
Justerat: Ulla Johansson 
	


