
 
STYRELSEMÖTE NÄSHULTS SOCKENRÅD 

11 september 2017 
 
 

Närvarande: Per Lindgren, Magnus Tillman, Jan Karlsson, Tomas Wilhelmsson, Anders Johansson,  
Marie Schön, Johan Silvermyr-Samuelsson och Hari Prem Andersen. 
 

Frånvarande: Manuela Karlsson. 
 

1.  
Mötets öppnande 
Ordförande Per Lindgren hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

Val av sekreterare: Hari Prem Andersen. 
Val av justerare: Johan Silvermyr-Samuelsson. 

Dagordningen godkändes. 
 
2. 

Genomgång av protokoll från föregående möte 
Protokollet godkändes. 
 

3. 
Ekonomisk rapport 

 Beslut om att skapa ett swishnummer för betalning av hyra av släpet. 
 Per Lindgren tar över utbetalningen av 1 000 kr till de nyfödda i socknet. Magnus Tillman och Tomas 

Wilhelmsson undersöker om vi genom kommunen kan få upplysning om vem som födds under året.  
 

4. 
Rapport från webbgruppen 

Per eller Tomas hör med Tobias om han kan delta på nästa sockenrådsmöte. 
 
5. 

Rapport från medlemsföreningar 
Fråga från Röda Korset beträffande Luciatraditionen i kyrkan: Vill Sockenrådet skänka ett silversmycke 
till årets Lucia? Ja. 

 
6. 

Inkomna skrivelser 
Inga skrivelser är inkommit. 
 

7. 
Övriga frågor 

 Anslagstavla i Hultanäs: Jan Karlsson frågar Lars Thorstensson om kostnaden för en likadan som den 
i Näshult. Det beslutades att Sockenrådet betalar anslagstavlan till Hultanäs, men inte uppsättningen. 

 Den trasiga gungställningen på lekplatsen tas bort vid vårstädningen. Per hör med kommunen 
beträffande en ny godkänt gungställning. 

 Det finns vakanta platser i sockenrådet. Det beslutades att fråga Claes Sjöberg om han vill med. 
 Jan tar hand om vinterförvaringen av dynorna till golfbanan. 

 Beslut om beställning av nya skyltar till golfbanan och busskuren. 

 Staketet kring golfbanan bör kollas till våren. 
 Projekt Säker By: Räddningstjänsten erbjuder personer i Näshult utbildning i användandet av 

hjärtstartaren. Dessa personer, vars namn och telefonnumre kommer att finnas på Näshults hemsida, 
kan då i akuta fall köra ut hjärtstartaren till socknets invånare som bor längre bort från hjärtstartaren 

i Näshult. Liknande kurs kommer att äga rum i Hultanäs vid en senare tillfälla. 
 Vintermarknaden 2018: Bygdegården kommer att användas till servering; därför beslutades det att 

köpa ett 8 x 12 meter tält till de knallar som behöver vara inomhus. Vintermarknaden gav ett gott 
överskott i år, därför finns det pengar för att köpa det. 

 Stormötet får flyttas fram till våren på grund av renoveringen av bygdegården. 

 



8. 
Nästa möte 

Tisdag den 5 december kl. 19.00 vid IP. 
 
 

Sekreterare: Hari Prem Andersen 
 
Justerare: Johan Silvermyr-Samuelsson 

 
 

 
_______________________________________________ 


