
Dagordning Årsmöte Näshult Sockenråd 31/3 2019 för verksamhetsåret 2018. 

§1 Mötets öppnade 

§2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

Ordförande: Evald Hammarström 

Sekreterare: Susanna Bjelkered 

§3 Val av justeringsmän/kvinnor, två stycken 

1. Linda Svebeck 

2. Hari Prem Andersen 

§4 Närvarande delegater: 

Bo Ung – Katarina Gasslander, Thomas Wilhelmsson 

Föräldrakooperativ Lyckan - Thomas Wilhelmsson 

Claesons Affärs Vänner -  Tord Hedström, Michael Kornby 

Föreningen Smalspåret – Evald och Carita Hammarström 

Näshults Hembygdsförening – Jonas Nyström, Linda Svebeck 

Näshults IF – Per Lindgren, Jan Karlsson 

Näshults Pensionärsförening SPF – Kenneth Silvermyr, 

Göran Johansson 

Näshults Ridsällskap – Karin Lennartsson 

Näshult Stenberga LRF avdelning – Ulrike och Jörgen Dück 

CKF, Centerns kvinnoförbund – Margaretha Andersson 

Näshults Centeravdelning – Nedlagt ingår i CKF 

Näshults missionsförening – Otto Koch, Elisabeth Karlsson 

Serarpssjöns Fiskevårdsförening – Göran Berglund 

Vigottens Fiskevårdsförening – Margaretha Hageltorn, 

Monica Bengtsson  

Grytesjöns Fiskevårdsförening – Sören Klein 

Näshults ga församling – Gun Karlsson, Anna-Lena Löfgren 

Hultanäs Sport och Fritidsklubb – Stefan Lindqvist, Viola 

Fransson 



§5 Dagordning; kan mötets dagordning godkännas? Ja 

§6 Har kallelse till årsmötet skett stadgeenligt (skriftligt senast 14 dagar före årsmötet)? Ja 

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse 

Klagomål framfördes igen på att hemsidan inte är bra, och på att hemsidan inte är tillräckligt 

aktiv. Röster höjdes för att det ska bli en ny/omgjord hemsida. Webbgruppen kan inte ändra 

på layouten, den är designad och uppbyggd som den är. Det betaldes ca 36 000 kr för att 

flytta information från gamla hemsidan till nya. Ska vi betala det igen? Webbgruppen 

försöker göra så gott de kan för att ha hemsidan uppdaterad och aktuell. Tips på människor 

som kan hemsidor och eventuellt hjälpa oss kom in. Någon framförde att kallelsen till 

årsmötet inte har legat på hemsidan (vid koll på hemsidan stämmer inte det, kallelse till 

årsmötet ligger på hemsidan). Kritik inkom om att Sockenrådet inte använder hemsidan, 

eller affischer på anslagstavlan tillräckligt för att sprida information om tex arbetskvällar, och 

att man inte får fram den information man söker efter lika lätt på nya hemsidan som på den 

gamla. Länksystemet kan tex vara bättre. Webbgruppen tar nya tag i att uppdatera sidan. 

Arrendet på marken till golfbanan är på 25 år.  

Grannsamverkan kommer utvärderas 2019, den fortskred under 2018. Information saknas 

på hemsidan. De som kört rundan har inte hittat några bovar, men de har stött på bilar sent 

på nätterna.  Detta projekt är ganska anonymt, det kanske finns fler som vill hjälpa till? Det 

kan tex finnas körschema på nätet, med god framförhållning (som i Åseda). Desto fler som 

deltar, desto färre tillfällen får man att köra. Upplägget i Näshults socken är följande: Det är 

10 grupper, varje grupp kör en månad. Frågan fördes fram om grannsamverkan ska 

informera mer på hemsidan eller på den befintliga facebookgruppen ”Grannsamverkan i 

Näshult”. Information kan finnas på båda eller via länkar från hemsidan till fb om det 

fungerar. Sockenrådet jobbar vidare med detta under året.  

Pengarna som söktes som bidrag och beviljades till oss under 2018, har inte utbetalats under 

2018, därav är inte den posten med på den ekonomiska berättelsen. 

Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse läggs till handlingarna. 

§8 Revisionsberättelse 

Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.  



§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen? Ja 

§10 Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter 

Ordförande väljs på ett år, resterande på två år. 

Valberedelsens förslag till ordförande: Per Lindgren 

Val av ordförande: Per Lindgren 

Sittande: Tomas Wilhelmsson, Susanna Bjelkered, Hari Prem Andersen, Claes Sjöberg, Marie 

Schön 

Omval: Jan Karlsson, Johan Silvermyr-Samuelsson 

Nyval: Lena Rönngren, Per Johansson, Fredrik Lövgren 

§11 Val av revisorer två stycken på 1 år och val av revisorsuppleant på 1 år: 

1. Göran Johansson 

2. Ulla Johansson 

Revisorsuppleant: Evert Wester 

§12 Val av valberedning 3 stycken på 1 år: 

1. Carita Hammarström 

2. Pernilla Johansson 

3. Linda Svebeck, Sammankallande 

§13 Inkomna motioner till årsmötet (senast 31 jan) – inga motioner inkomna 

§14 Övriga frågor 

- Beslut om medlemsavgiften för 2019: vi har kvar 250 kr. 

- Annonseringsavgift för företag på hemsidan bestäms av styrelsen. 

- Förslag att använda pengarna som var avsedda för pensionärsboende till golfbanan: 

Förra året beslutades att dessa pengar skulle användas till att eventuellt köpa loss 

golfbanetomten. Detta är för närvarande inte aktuellt då Sockenrådet arrenderar 

marken på 25 år för en summa av 300 kr plus moms per år. Ägare av marken är 



Krister Johansson. Styrelsen jobbar vidare med att söka bidrag från bla Vetlanda 

kommun till ombyggnad/nybyggnad av golfbanan. 

Revisor tycker inte dessa pengar ska gå till golfbanan utan att de ska finnas kvar till 

eventuellt kommande äldreboende. 

Margareta Andersson förslog att vi ställer de två ovanstående frågorna mot varandra. 

Ett tredje förslag, från Evald Hammarström, kom upp; att vi skjuter på förslaget tills 

styrelsen i Sockenrådet vet hur mycket bygget kostar. Röstningen blev: 

Göran Johanssons (revisor) förslag: 1 röst 

Margaretas Anderssons förslag: 6 röster 

Evalds Hammarströms förslag: flest röster = vann 

- Kommundelsråd. Kommunen, via fullmäktige, har beslutat att det ska finnas sex 

stycken kommundelsråd, och de vill att en av dessa personer ska finnas med som 

representant i Sockenrådet. Tanken med detta är att kommundelsrådet ska vara en 

länk mellan Vetlanda kommun och folket. Det är lokala representanter som utses. 

Bredbandsutbyggnaden är en typisk grej som kan gynnas av detta. 

Kommundelsråden kan även vara folket/Sockenrådet tillhanda vid sökande av bidrag. 

Kritik mot att kommunen utsett kommundelsråd lyftes fram. Vårt kommundelsråd, 

Erik Hjärtfors, kommer inte ingå i Sockenrådet, men Sockenrådet välkomnar ett 

samarbete där Erik bjuds in till de styrelsemöten där samarbete parterna emellan 

kommer behandlas.  

- Förslag inkom på två stadgeändringar:  

 2/3 av antalet röstberättigade delegater ändras till 2/3 av röstberättigade 

medlemmar. Förslaget antogs.  

 Årsavgiften ska vara en egen punkt, blir en ny punkt 10 i stadgarna. De följande 

punkterna förskjuts ett steg. Förslaget antogs. 

- Erik Hjärtfors, lägger fram om möjligheten till att köpa marken som ligger mitt emot 

Bygdegården, kan läggas på Sockenrådet att utreda. Det är en vacker naturplats för 

att göra en samlingsplats för bygden. Bygdegårdsföreningen har redan utrett detta 

under tidigare år, men kom fram till att de inte hade ork till detta vid tillfället 

eftersom befintlig bygdegård tar så mycket kraft att hålla i gång (renovering pågick 



då). Marknadspris på marken behöver undersökas samt vilket pris markägaren är 

villig att sälja för. Markägaren är villig att sälja, men vill ha in en plan för 

användningen för området. Röst höjdes för att man kanske ska passa på att köpa 

marken nu när det finns tillfälle. Frågan om hur den ska finansieras lyftes, kan det 

vara något som de boende i socknen kan hjälpa till att bekosta? Sockenrådet har fått 

frågan innan och har också vridit och vänt på frågan och kommit fram till att de inte 

mäktar med detta. Marken är vacker med stora ekar men är ganska vattensjukt i de 

bortre delarna. Delen närmast bygdegården är inte vattensjuk och kan fungera väl 

som samlingsplats. Att kunna visa en välgjord plan på hur man ska tänker sig att 

använda marken, är en fördel när man ska förhandla vid försäljning. Erik Hjärtfors får 

i uppdrag att utarbeta en plan i samråd med Sockenrådet, som sedan kan presentera 

den vid nästa årsmöte som då kan ta ett väl grundat beslut i frågan.  

- Vad tycker Sockenrådet om Smålands Trädgård? Per svarar att sockenrådet tycker 

den är bra, men inte har känt så aktiv under året. Det som är så speciellt med vårt 

område, Smålands Trädgård, att det är vackert med örter, barrskog och grönsten som 

är argument för turism. 

- Evald Hammarström undrar hur det går med den gamla frågan om att sätta upp en 

hastighetsskylt. Sockenrådet får inte tillstånd, sätter vi upp en skylt och trafikverket 

kommer så plockar de ner den direkt, varvid vi förlorar 30 000 kr. Men 

kommundelsrådet kan nu hjälpa oss att driva frågan. Det skulle kunna vara en skylt 

som flyttas mellan Hultanäs, Näshult och Stenberga?  

- Fråga lyftes om grillplatsen vid badet ska fixas till? Stockarna som man sitter på är 

rätt gamla och slitna och behöver bytas ut. Det gäller att folk ställer upp och hjälper 

till vid sådan här fixartillfällen, så det inte bara är styrelsen som ska göra allt. För att 

få med folk på dessa tillfällen är det viktigt att Sockenrådet ber om hjälp och lägger ut 

information på hemsidan i god tid. Datum för städning vid grillplatsen kommer läggas 

ut på hemsidan. Förslag på att ha en planeringskväll inför fixarkvällen vid grillplatsen 

kan vara en god idé. Då kan man i förväg se vad som behöver åtgärdas och ha med 

rätt utrustning.  

- Busskuren; det blir vattenfyllt inne i busskuren när det regnar, är det något som vi ska 

åtgärda eller är det kommunens ansvar. Sockenrådet tar med sig frågan till 

kommande arbetsår.  

 



&15 Årsmötet avslutas 

 

Sekreterare             Justerare                         Justerare 

Susanna Bjelkered                          Linda Svebeck                                    Hari Prem Andersen

                 

____________________            _____________________               _____________________ 


