
Dagordning årsmöte Sockenrådet 18/10 2020 gällande 
verksamhetsåret 2019.  

Närvarande av styrelsen: Susanna Bjelkered, Per Lindgren, Fredrik Lövgren, Jan 
Karlsson, Claes Sjöberg och Tomas Wilhelmsson. 

 

1. Mötet öppnades av Per Lindgren.  

2. Val av ordförande för årsmötet:  

- Per Lindgren 
3. Val av sekreterare för årsmötet:  

- Susanna Bjelkered 
4. Val av justeringskvinnor, två st 

- Linda Svebeck 

- Ulrike Dyck 

 
5. Närvarande delegater 

Bo Ung – Moa Svebeck 

Föräldrakooperativ Lyckan – Tomas Wilhelmsson 

Claesons Affärs Vänner -  Tord Hedström 

Föreningen Smalspåret – ingen närvarande 

Näshults Hembygdsförening – Anna Wilhelmsson 

Näshults IF – Fredrik Lövgren, Jan Karlsson 

Näshults Pensionärsförening SPF – Kenneth Silvermyr 

Näshults Ridsällskap – Karin Hölmark, Linda Svebeck 

LRF Östra Njudung – Ulrike Dyck  

CKF, Centerns kvinnoförbund – Margareta Andersson 

Näshults missionsförsamling – ingen närvarande 

Serarpssjöns Fiskevårdsförening – ingen närvarande 

Vigottens och Lillesjöns Fiskevårdsförening – Monika 

Johansson 

Grytesjöns Fiskevårdsförening – Per Lindgren 

Näshults ga församling – Gun Karlsson 

Hultanäs Sport och Fritidsklubb – Stefan Lindqvist, Gustav 



Pettersson 

 

 
6. Fastställande av dagordning: Dagordningen fastställdes av stämman.  

 
7. Fråga om kallelse till årsmötet skett stadgeenligt:  

- Ett telefonnr är önskvärt på kallelsen. Kallelse har gått ut två gånger detta år, pga 
Corona. Det behöver vara tydligt vilka representanter som ska kallas på årsmöte. 
Kallelsen ska skickas till ordförande i föreningarna i fortsättningen. Sockenrådet ska 
veta vilka som är ordförande i de olika föreningarna. Föreningarna förser 
Sockenrådet med aktuell information. Kallelsen har skett stadgeenligt. 

 
8. Sockenrådets verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse:  

- Verksamhetsberättelsen lästes upp.  

- Årsredovisning genomfördes av kassören Claes Sjöberg. Fakturorna för årsavgiften 
skickas hädan efter till ordföranden i föreningarna.  

o Årsavgiften för 2020 kommer komma retroaktivt.  

o Fråga om Vindbonuspengarna frågades, om pengarna använts: de är kvar.  

o Bidraget till nyfödda finns kvar.  

o Årsredovisningen godkändes.  

 
9. Revisorernas berättelse: Ingen revisor här.  

- Lästes upp av ordförande Per Lindgren.  

- Anmärkan kom in om att det bara är 4 av 17 föreningar som betalat årsavgiften för 
2019. Årsavgiften kan tex skickas via mail. Det är Sockenrådet som missat att skicka 
ut fakturorna. De 4 som betalade för 2019 slipper betala för 2020.  

- Önskemål om att få protokollen via mail kom in.  

- Förslag kom in om att föreningarna betalar årsavgift för tex 5 år i taget.  

- Revisionsberättelsen godkändes.  

 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen: 

- Styrelsen fick ansvarsfrihet av stämman. 

 

11. Medlemsavgift för kommande år: Avgiften beslutas till att fortsätta vara 250 kr per år.  



 
12. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter. 

      (Ordförande väljs på 1 år, resterande på 2 år.) 

      Styrelseordförande på 1 år:  

- Per Lindgren 

      Styrelseledamöter på 2 år:  

Omval två år: 

- Claes Sjöberg 

- Tomas Wilhelmsson 

Nyval på två år.  

- Sara Lindgren 

- Monika Johansson 

Nyval på 1 år 

-Susanna Bjelkered 

 
13. Val av revisorer 2 st på ett år, samt 1 st revisorssuppleant på ett år. 

      Revisorer:  

- Göran Johansson 

- Ulla Johansson 

      Revisorssuppleant: 

-Evert Wester 

 
14. Val av valberedning 3 st på 1 år.  

- Linda Svebeck 

- Carita Hammarström 

- vi försöker alla hitta någon representant till under året 

 

 
15. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna. 

- Motioner från medlemmar har inte kommit in. 

- Motion från styrelsen: Se över stadgarna ang antalet styrelsemedlemmar;  

förslag 1: 6-10 st plus ordförande.  

Förslag 2: Förslag om 8-12 st plus ordförande. 



Förslag 3: Förslag om att ha suppleanter i styrelsen.  

Förslag 1 godkändes och stadgarna ska ändras. (De är ändrade och finns på hemsidan.)  

-I stadgarna står att styrelsen måste vara 6 pers för att kunna ta beslut, förslag kom fram till 
att det ska vara minst 50 % av styrelsen för att kunna ta beslut.  

Beslutet antogs och det ska ändras i stadgarna. (Är ändrat och finns på hemsidan.) 

 
16. Övriga frågor. 

- Sockenrådets arbetsplan efterfrågas. Per L läste upp aktuell arbetsplan.  

- Golfbanan: Målsättningen är att det ska tas så lite som möjligt från kassan, tanken från 
styrlesen är att golfbanan så mycket det går ska bekostas av bidrag. Tanken om att det 
förmodligen inte kommer komma så mycket mer donationer till föreningar i framtiden 
framkom, de pengar som finns gäller det att hålla i och förvalta väl.  

Önskemål framkom om att golfbanan ska vara klar i mars. Ska det vara en minigolfbana eller 
inte? Det är inte så många ortsbor som faktiskt spelar anser några i stämman.  Är det en 
minigolfbana som folk vill ha? Är det något annat som folket vill ha? Tex en paddelbana. 

Golfbanan har varit en trevlig samlingpunkt under åren med fika och spelande för alla åldrar. 
Det fina med minigolf är att man kan vara själv och spela, men även flera, dvs något för alla, 
ung som äldre. Kan man kanske köpa in en billigare variant av bana istället för den som är 
påtänkt? Volleybollplanen har varit flitigt använd under åren. Det är mode i vad som är 
populärt, minigolf är vanligt att det finns i byar. Kan det finnas ett samarbete med NIF? Eller 
kan NIF ta över hela golfbanan och den drivs inom idrottsföreningen istället? Eller en egen 
förening för minigolf?  

 

- Trafiksäkerheten i korsningen: Karin Hölmark har varit i kontakt med NCC om dålig sikt i 
korsningen i Näshult. Kan en spegel vara något? Det finns regler om hur häckar ska vara. Kan 
Sockenrådet hjälpa till att prata med dem som äger tomterna. Det är även en trafikfara med 
de som parkerar och backar ut från Mats och Saras. Tord Hedström önskar att det inrättas 
ett övergångsställe med blinkande rödljus i korsningen.    

- Vandringsled: Det finns intresse för en vandringsled runt Serarpsjön. Kan det finnas ett 
intresse för Sockenrådet att hjälpa till med detta? (Vi tar med det till arbetsplanen.) Det har 
funnits en stig från Näshult till Nässja. Det är mycket skogsvägar runt sjön. Det som behöver 
göras är att kontakta markägarna, röja en gångväg och märka ut. Det kan då finnas skylt vid 
uppställningsplatsen tex om detta.  

- Grannsamverkan: inbrott i Höghultsström. En avfuktare är stulen från Bygdegården.  

- Välkomstmöte för nyinflyttade? Tanke har funnits om att göra detta ihop med 
Hembygdsföreningen. Det var en trevlig tillställning. Att ha det nu går inte pga Coronaläget. 
Det är inte lätt att få tag på eller ha koll på de som flyttar in. I Hultanäs har det även funnits 
sådant. Går det att ha gemensamt för Hultanäs/Näshult?  

 

17. Mötet avslutas 



 

Sekreterare 

______________________________ 

 

Susanna Bjelkered   

 

 

Justeringskvinna 

______________________________ 

 

Ulrike Dyck 

 

 

Justeringskvinna 

______________________________ 

 

Linda Svebeck 


