
Protokoll styrelsemöte vid Näshults Sockenråd 2017-01-18 

Plats: Manuela Karlsson 

Närvarande: Jan Karlsson, Ulla Johansson,, Manuela Karlsson, Per Lindgren, Tomas Wilhelmsson, Evald 

Hammarström, Pernilla Johansson, Peter Samuelsson 

Frånvarande: Hari Prem-Anderssen, 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. Petersplatsen 

Skiss på utformning av ställplats för husvagnar, husbilar samt parkering.  Kostnaden är bedömd till 

67 000 kr enbart för materialet. Manuela undersöker möjligheter att få eventuellt fyll vid 

ledningsnätsbygge i Näshult. Evald undersöker möjlighet att få bidrag från kommunen. 

§ 4. Ekonomisk rapport 

Vintermarknaden har dragit 45 anmälningar.  

§ 5. Rapport från Web-gruppen 

Ny hemsida är introducerad- finns lite barnsjukdomar.  

§ 6. Rapport från medlemsföreningar 

§ 7. Skrivelser 

Inga nya skrivelser. 

§ 8. Anslagstavla Hultanäs 

Jan Karlsson kollade med hembygdsföreningen om att bekosta en anslagstavla vilket de inte var 

intresserade av det.  

Jan kollar med Torstensson om vad en anslagstavla kan kosta. 

Manuela Karlsson tar fram förslag på skrivelse till hembygdsföreningen angående anslagstavlan i 

Hultanäs. 

§ 9 Mail från fru Engqvist ang. vilobänkar 

Frågan har tagits upp och frågan skall ställas på årsmötet om var dessa kan tänkas bli placerade. 

 



§10 Vintermarknaden 25/2 

Sockenrådet skall medverka med 4 personer vid bland annat parkeringen. Idrottsföreningen bygger upp 

och river marknadsstånden 

§11 Årsmöte 2/4 kl. 18.00 i bygdegården. 

Kallelse skall gå till ordförande i samtliga föreningar. Ulla skickar ut kallelse till samtliga föreningar 

inklusive dagordningen. Anslag skall upp på anslagstavlan.  Thomas undersöker möjligheten till 

underhållning. 

§12 Övriga frågor 

Hur går det med valberedningens arbete. 

Evald kontaktar Mattias Andersson angående valberedningens arbete. 

Årsmötet hålls enligt plan. 

Uppdatera ”Välkommen till Näshultskyltarna ”eftersom informationen är inaktuell i viss utsträckning. 

Ta upp som informationspunkt på årsmötet. 

§ 13 Nästa möte 

Hos Ulla Johansson Onsdag 29/3 kl. 19.00, förberedande möte inför årsmötet. 

 

§14 Mötets avslutande 

Evald Hammarstöm förklarade styrelsemötet avslutat.  

 

 

Manuela Karlsson, Sekreterare  

 

Justerat Ulla Johansson   _______________________________ 


