
Protokoll styrelsemöte Sockenrådet 26/1 2021 
 

Närvarande:  Per L, Per J, Claes, Fidde, Janne, Sara, Monika, Tomas w och Sanna.  

 

1. Ordförande öppnar mötet. 

 

2. Justerare: Janne K 

 

 

3. Ekonomi: Ingående balans 2020 på 131 000, utgående 2020 92 000 

kr. Det saknas fortfarande fakturor från Vintermarknadsgruppen, 

de kommer bokföras på 2021 nu. Det har kommit in lite årsavgifter 

för 2020. Inbetalningarna för 2021 är på väg ut.  

 

4. Rapport från föreningar: Vigottens fiskevårdsförening ska ansluta 

sig till ifiske.  

 

 

5. Arbetsplanen: Gicks igenom och uppdaterades inför 2021.  

Nya förslag till arbetsplanen:  

-Säkerheten vid korsningen i Näshult - Ägare ska vidtalas.  

-Vandringsled – vi kollar med markägare 

-Rutin för välkomnade av nya sockenbor - När Corona är över. 

-Lista på alla som får barn – ska göras (alla hjälps åt att hålla den up to 

date) 

-Maillista till ordförande i föreningarna - ska göras (alla hjälps åt att hålla 

den up to date) 

-Kiosk vid badplatsen? - Nej. 

-Ordna till parkeringen vid badet? - Nej. Inte vår. Vi kollar med 

markägaren. 

-Så gräsfrön vid badet? - Ja. 



-Ställplats vid badet? - Nej. Finns vid Bygdegården. 

-Servicekiosk i byn? - Intressant, vi undersöker. 

-Cykelväg till Vetlanda? - Nej. 

-Parkering mitt i byn? - Nej. 

-Bredband till alla i socknen? -Finns Bredbandsgrupp, inte Sockenrådets 

uppgift. 

-Blomma till alla 100-åringar? Ja, vi hjälps åt att hålla koll på våra 100-

åringar. Tipsa oss om ni vet! 

-Padelbana utomhus? - Nej.  

 

6. Övrigt: 

-Vems mail kommer det till från hemsidan? Svar: Per L och Jan K 

(ordförande och vice ordförande).  

-Vintermarknadens mail går bla till Claes,  Per L och Per J.  

-Det har kommit in önskemål till NIF/Sockenrådet om att göra en isbana i 

byn: Svar: Det är väderberoende och går åt mycket folk och tar tid. Vi 

hänvisar till sjön. Det går att göra bana med traktorer/fyrhjulingar på isen 

när den är tjock nog.  

-Smålandsträdgård undrar om vi kan ta fram vilka sevärdheter som finns i 

socknen: Svar: vi hänvisar detta till Hembygdsföreningen.  

-Många föreningar går på knäna, vi uppmanar folk via hemsidan att 

tänka extra på föreningarna i socknen och kanske gå med i någon extra 

förening just nu i Coronatider.  

-Inköp av dator till sekreterare och kassör? - Nej. 

-Sara går med i webbgruppen och är vår kontakt där.  

-Ungdomssektion? - Ja, vi tänker till kring upplägget till nästa möte och 

undersöker med ungdomar om intresse finns.  

-Hur hittar man hjärtstartare i byn? -Finns en hos Mats och Saras, i 

Bygdegården och kommer finnas en på NIF. Bygdegårdens finns i nuläget 

med på www.hjärtstartarregistret.se, de andra två kommer komma in 

där också.   

http://www.hjärtstartarregistret.se/


 

 

-Vad är Sockenrådets uppdrag? Står i stadgarna:  

“Sockenrådet har till uppgift att tillvarata bygdens intressen och främja 

socknens utveckling bl.a. genom att på bästa sätt öka möjligheterna till arbete, 

boende och fritid.”  

Sockenrådet jobbar för de som bor här och för de som besöker socknen.  

-Gräset vid golfbanan? Per L och Janne klipper det av egen fri vilja 

 med sockenrådets gräsklippare oftast. Sockenrådet har ansvar för 

 klippning tillsammans.  

-Majbrasan? Nej, det är inte Sockenrådets ansvar. 

-Julgran i Näshult? Det finns en julgransgrupp som sköter det.   

-Erik Hjärtfors bjuds in till nästa möte.  

 

-Årsmöte? Vi beslutar det på nästa möte.  

7. Nästa möte: 23/2 kl. 19:00 på NIF 

 

 

8. Mötet avslutas. 

 

 

 

Sekreterare    Justerare 

_________________________  __________________________ 

Susanna Bjelkered         Jan Karlsson 

 

 

 


