Styrelsemöte vid Näshults Sockenråd 2018-04-10
Närvarande: Magnus Tillman, Jan Karlsson, Manuela Karlsson, Per Lindgren, Tomas Wilhelmsson,
Claes Sjöberg, Hari Preem Andersen, Susanna Bjelkered
Frånvarande: Johan Silvermyr- Samuelsson, Anders Johansson, Marie Schön
§ 1. Mötets öppnande
Ordförande Per Lindgren hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.Val av justerare
Susanna Bjelkered och dagordningen godkändes
§ 2. Genomgång av protokoll
Protokollet godkändes
§ 3. Ekonomisk Rapport
Vintermarknaden är inte slutsammanställd.
Prognosen för det ekonomiska utfallet för vintermarknaden är god.
Gåva till förra årets nyfödda, en återstår. Per överlämnar gåvan.
§ 4 Rapport från Web-gruppen
Webbgruppen har haft möte.
Finns en del uppdateringar att göras.
Nu fungerar formuläret på hemsidan.
Finns avtalet för webbsidan? Manuela Letar
Målsättning att sockenrådet skall få ut de justerade protokollen snabbare ca 2 v.
Sockenrådet skall flagga direkt på styrelsemötena när något tas upp som skall ut på hemsidan.
§ 5 Rapport från medlemsföreningar
IF – besök av vildsvin, Elstängsel har färdigställts.
§ 6 Skrivelser
Inga nya skrivelser
§ 7 Övriga frågor
Pengar till Smålandsträdgårdar- beslut bordläggs. Mer information måste presenteras på nästa möte.
Stolpar står kvar vid parkeringen sen vintermarknaden pga att de frusit fast. Tomas W tar bort dem
Det återstår en del skräp vid parkeringen vid bygdegården. Per L fixar det.
Till städningen på badplatsen 25/4 kl 18.00 skall det fixas kaffe och korv. Janne fixar
Janne fixar information på hemsidan i händelsekalendern samt tar fram lösa blad att sätta upp. Janne
sätter upp samt delar ut.
Hjärtstartare skall upp på IP på väggen. Per ordnar det.
Måla busskuren i försommar. Fixa skylten på busskuren och till minigolfbanan.
Utskriven dagordning till nästa möte. Manuela ordnar detta.
Sockenrådet skall gå igenom verksamhetsplanen. Och upprätta en arbetsplan för året.
Susanna frågade om intresse finns för hönsbytardagar/förening.
Gungställning vid badplatsen? Punkten ligger i verksamhetsplanen.
Torka tältet. Tomas, Magnus och Per löser detta.

§ 8 Nästa möte
Styrelsemöte den 23/5 kl. 19.00 IP
Sekreterare: Manuela Karlsson
Justerat: Susanna Bjelkered

_______________________________

