
Protokoll vid styrelsemöte för Sockenrådet 15/1 2019 

 

Närvarande: Johan SS, Per, Claes, Hari-Prim, Marie, Sanna, Janne, Johan och Magnus.  

 

1. Ordförande öppnar mötet och hälsar välkomna. 

2. Val av sekreterare och justerare: Susanna blir sekreterare och Johan S justerare. 

 

3. Protokoll från förra mötet: Det gicks igenom. Bo Ung kommer ha årsmöte den 17 

mars. 

4. Ekonomi: Vi fick 20 000 kr i vindbonus från Stena. Dessa pengar kommer gå in i 

golfbaneprojektet.  Tjugo knallar har betalat in än så länge till Vintermarknaden, fler 

är på gång. 

5. Webbgruppen: Monica Strömholm kommer ta hand om att lägga in aktuella 

aktiviteter från Hultanäs på hemsidan. Städning kommer ske bland företagssidorna. Vi 

uppmanar föreningarna att uppdatera informationen på sina sidor.  

6. Rapport från medlemsföreningar: Inga.                

7. Övriga frågor: 

Vintermarknaden: Förberedelserna är i full gång. Det kommer bli ungefär likadant i år 

som förra året. Information kommer läggas ut på Näshults hemsida. Det är den 23:e 

februari som marknaden går av stapeln i år.   

 

Golfbanan: Arbetet med offertintagande är i gång. Per har varit på träff angående 

sökning av bidrag. 

 

Röst lyftes för att vi ska ta till oss av bla månadens profils tankar/idéer. Det skulle 

kunna vara att arrangera aktivitetskvällar för både ungdomar som andra åldersgrupper 

såsom tex bordtenniskvällar, promenadstråk, boklåda, skidspår, danskurs, bokcirkel, 

ungdomsgård eller annat. Vi låter frågan om idrottsaktiviteter gå vidare till NIF. 

 

Vi har varit i kontakt med kommunen angående röjning på Sockenvägen. 

Styrelsen uppdaterar sin maillista.  

 

Näshults hönsmarknad: Sanna informerar: Evenemanget är skapat som ett evenemang 

och grupp på Facebook och ligger ute på olika hönsrelaterade sidor på Facebook, 

datumet är satt till 30/6. Plats NIF. Några knallar och försäljare är inbokade. Det är 

naturligtvis omöjligt att sia om hur många säljare eller köpare som evenemanget drar 

så här första gången, men vi hoppas det blir välbesökt i alla avseenden. Tanken är att 

smådjur, planter, växter och hantverk av olika slag byter ägare den dagen. Lite som en 

klassisk ”bonnamarknad”. Man ska även kunna köpa sig en fika eller en lunch. 

Förfrågningar om fika/lunchförsäljning kommer ske till föreningar. Sockenrådet 

agerar som rådgivare då det finns vana att arrangera liknande aktiviteter.  

 

Det saknas en arena för ett snabbt informationsflöde i Näshults socken. Därför 

skapades en ny grupp på Facebook: ”Vi i Näshult”, som alla kan vara med i, oavsett 



ålder och intressen. Det förutsätter dock en viss teknik. Vi kanske kan genomföra 

”Facebook-kurs” om det finns behov? Tanken är att ”Vi i Näshult” skapar gemenskap, 

samvaro, återbruk, sprider glädje och information. Observera att det inte är 

Sockenrådet som står bakom, utan en privatperson ur Sockenrådet.  

 

Smålands trädgård inbjuder styrelsen till möte 19/3. Några ur styrelsen kommer delta. 

 

8. Årsmöte: Det blir 31/3 kl. 18:00 i Bygdegården. Kallelser kommer skickas ut enligt 

stadgarna.  

 

9. Nästa styrelsemöte: 27/2 kl. 19:00 på NIF.  

 

10. Mötet avslutades. 

 

 

 

 

 

Sekreterare   Justerare 

 

________________  _______________________ 

Susanna Bjelkered  Johan Silvermyr Samuelsson 

      

      

      

      

      

  

 


