
Protokoll styrelsemöte vid Näshults Sockenråd 2016-10-26 

Plats: Hos Per Lindgren 

Närvarande: Jan Karlsson, Ulla Johansson, Hari Prem-Anderssen, Manuela Karlsson, Per Lindgren, Tomas 

Wilhelmsson, Evald Hammarström 

Frånvarande: Pernilla Johansson, Peter Samuelsson, Mari Schön, Mats Löfgren 

§ 1. Mötets öppnande 

E H hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

Genomgång av förslag till dagordning 

Val av justerare Ulla Johansson och dagordningen godkändes. 

§ 2. Genomgång av föregående protokoll 

§ 3. Ekonomisk rapport 

1000 kr har givits som gåva till Juni Jonasson, en ny bebis i Hultanäs.  

§ 4. Rapport från Web-gruppen 

Ny hemsida är introducerad- finns lite barnsjukdomar. 

§ 5. Rapport från medlemsföreningar 

Ungdomsverksamheten är igång igen. 

Smalspåret – upprustning av stationen i Hultanäs pågår och skall vara klar för invigning i januari. 

§ 6. Skrivelser 

Inga nya skrivelser. 

§7 Petersplatsen 

Parkeringsplats/ställplats för husvagn/bil mm iordningsställd, Bidrag till att lägga på lite grus och ta bort 

lite jord efterfrågades. Hur mkt det kan kosta skall bedömas till nästa möte. 

§ 8. Anslagstavla Hultanäs 

En anslagstavla i Hultanäs efterfrågades.  Jan Karlsson kollar med hembygdsföreningen om att bekosta 

en anslagstavla. 

 

 

 

 



§ 9. Stormöte. Kalla till stormöte 20/11 kl 18.00 i bygdegården. 

Sockenrådet bjuder på smörgåstårta. 

Motioner/förslag/frågeställningar tas emot senast 6/11. Lämnas skriftligt till någon medlem i 

sockenrådet. 

Jan Karlsson ser till att informationen kommer ut på anslagstavlan. 

§10 Övriga frågor  

Hur går det med bredbandsprojektet? 

 ”Välkomstfest” Britt-Marie Karlsson, medlem i hembygdsföreningen, bedömde detta som en 

sockenrådsfråga? Det tycks vara bra att sockenrådet är arrangör och föreningar  deltar. 

Per informerade lite om ”hastighetsmätare”. Vi avvaktar lite kommunens möte med trafikverket. 

Vår 100-åring Lisa Lind har gratulerats via Per Lindgren. 

Grannsamverkan har kommit igång och börjat.  

Skyltar är uppsatta.  

Korvbjudning den 29/10 vid kyrkan måste ställas in. 

§ 11 Nästa möte 

 I Idrottsföreningens klubbstuga, 9/11 kl. 19.00,  förberedande möte inför stormöte 

 

§12 Mötets avslutande 

Evald Hammarstöm förklarade styrelsemötet avslutat.  

 

 

Manuela Karlsson, Sekreterare  

 

Justerat Ulla Johansson   _______________________________ 


