Protokoll för Näshults Sockenråd 2018-05-23
Närvarande: Per Lindgren, Magnus Tillman, Claes Sjöberg, Marie Schön, Janne
Karlsson, Hari Prem Andersen.
Frånvarande: Anders Johansson, Tomas Wilhelmsson, Johan
Samuelsson-Silvermyr, Manuela Karlsson.
1. Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat.
2. Val av justerare.
Claes.
3. Genomgång av föregående protokoll.
Det är fortfarande punkter kvar att uppfylla från föregående protokoll.
Se verksamhetsplan.
Städning av badplatser är genomförd.
Utskriven dagordning är framtagen till dagens möte.
4. Anmälan till övriga frågor.
Per, Sanna, Janne.
5. Övriga frågor.
Smålands trädgård – Per har kollat upp fakta. Summan som Smålands Trädgård
har äskat från de olika sockenråden, som äger 25 % var i Smålands
Trädgård, är 5000 kr var. Dessa pengar ska användas till skyltar och
hemsida för att marknadsföra Smålands Trädgård. Tanken är att det ska
bli som Glasriket ungefär. Frågan om var trädgården kommer in frågades,
det är naturen och upplevelser runt detta, samt att företagarna i trakten
drar nytta av varumärket. Får vi igång företagandet i närområdet, gynnar
det oss alla. Loggan säljs till företag som vill betala för att tillhöra
Småland Trädgård. Pers informatör är Joakim Henriksson, Stenberga.
Detta är ett projekt som kan utvecklas nästan hur mycket som helst, tex
information vid skyltarna om turistmål tex Helveteshåla och
vandringsleden. Vi bifaller Smålands Trädgårds begäran om en
engångssumma på 5000 kr i bidrag.
Skyltar till golfbana och busskur: Vi använder loggan för Smålands Trädgård på
skylten till busskuren, inte på skylten till minigolfbanan.
Näshults Hönsmarknad, smådjur och växter mm:
Sanna informerade om tankarna om detta evenemang våren/sommar 2019,
och efterfrågar expertishjälp av Sockenrådet med kontakter och
tillvägagångssätt.

Sanna ska ta reda på vilka intäkter/kostnader evenemanget kan innebära.
Det stämmer väl in med Smålands Trädgårds koncept.
Organisationsformen behöver diskuteras. Behövs några tillstånd? Sanna tar
reda på mer information till nästa möte.
Golfturnering: Varje onsdag from v. 25 kl. 19:00 till och med v. 33. Vinnaren
varje onsdagskväll går till finalen v. 33. Veckans vinnare får pris. (Hur är
banornas skick? Har nog inte blivit bättre.) En ur sockenrådet plus en
representant från föreningarna under Sockenrådet ska ansvara för
kvällarna, dvs två personer. Föreningsrepresentanten ansvarar för fika,
och sockenrådets representant för protokollet. Alla föreningar är inte
med i detta. Det går numera att Swisha till Sockenrådet för golf och fika.
Alla protokoll ska läggas i ett kuvert som läggs i kiosken innehållande
tydliga namn på veckans spelare och i vilken ordning de kom, i
vuxenklass/ungdomsklassen. Åldersgränsen står vid golfbanan. Det är
noga att man följer instruktionerna ordentligt, de finns i reglerna i
kiosken. Janne fixar priser. Magnus tar fram lista på föreningarna som
ingår i Sockenrådet, namn och telefonnr. Föreningarna bestämmer själva
vilken fika det blir. Sockenrådet ser till att det finns pappersmuggar,
servetter och socker i kiosken.
Aktivitetsdag vid golfbanan 7/6 kl. 18:00. Ta med målarpensel, spade,
handskar, trädgårdsspade och ett gott humör. Kom gärna lite tidigare.
Busskuren, staketet ska ses över. Hari Prem Andersen skänker en
blomma till golfen. Det blir ingen renovering av banan i år.
Verksamhetsplan: Se bifogad Verksamhetsplan.
Bo Ung: Per kontaktar föreningen angående uteblivna årsmöten.
Är det genomförbart att ha en glasskiosk vid badet inkl. kaffe/dricka?
Ungdomarna i byn skulle ev kunna ha hand om den. Frågan har varit upp
förr, finns många hinder att överbygga. Vi tänker vidare.
6. Ekonomisk rapport. Magnus berättar om vad som hänt sedan förra
mötet. Några fakturor från Vintermarknaden har vi inte fått än, övriga är
betalda.
Magnus har inte fått faktura på domännamnet till hemsidan, eller på någon
support. Vi har en kopia på avtalet. Den visar en månadsavgift, som vi ej

har erhållit någon faktura på någonsin. Hari Prem övertar avtalet och tar
det med sig till Webbsidegruppen som tittar vidare på det.
7. Rapport från Web-gruppen. Hari Prem rapporterar: Det har varit möte,
och gruppen har haft kontakt och bokat möte med HL-design som vi köpt
hemsidan av. Möte kommer bli av nästa vecka. Webbgruppen ber
Sockenrådet att välja bild till hemsidan. Hari Prem får i uppdrag å
Sockenrådets vägnar att välja bild. Webbgruppen anpassar även nu
hemsidan enligt GDPRs lag som träder i kraft 25/5 2018. Webbgruppen
vill ha nyheter från Sockenrådet, Hari Prem är den överförande
kontakten som sköter det.
Hari Prem ansvarar för att informationen om ny ”Välkommen till Näshult”-skylt
kommer in på hemsidan, och att det där även framgår att
företag/föreningar själva har ansvaret att vara med på skylten.
8. Rapport från medlemsföreningar.
Inga rapporter finns
9. Uppdatering Verksamhetsplan: denna punkt inför vi till kommande
protokoll.
10. Nästa möte:
När? 20/6 kl. 17:30
Plats?
Golfbanan

_________________________ ________________________
Sekr. Susanna Bjelkered

Justerare Claes Sjöberg

