
Dagordning 2022-03-20, årsmöte för Sockenrådet. 

 

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/män/rösträknare, två st:  Karin Lennartsson, Linda 
Svebeck 

 

5. Närvarande delegater  
Bo Ung – Tomas Wilhelmsson 

Föräldrakooperativ Lyckan – Tord Sandell 
Claesons Affärs Vänner – Tord Hedström 

Föreningen Smalspåret – ingen 

Näshults Hembygdsförening – Karin Lennartsson 

Näshults IF – Fredrik Lövgren 

Näshults Pensionärsförening SPF – Kerstin Åstrand, 
Kenneth Silvermyr,  
Näshults Ridsällskap – Linda Svebeck 

 CKF, Centerns kvinnoförbund – Margaretha 
Andersson 

Näshults missionsförsamling – ingen 

Serarpssjöns Fiskevårdsförening – ingen 

Vigottens och Lillesjöns Fiskevårdsförening – Monica 
Johansson 

Grytesjöns Fiskevårdsförening – Sören Klein 

Näshults ga församling – ingen  
Hultanäs Sport och Fritidsklubb – Stefan Lindqvist 

  
  

6. Fastställande av dagordning:  Godkänd 
 

  

7. Fråga om kallelse till årsmötet skett stadgeenligt:  Ja, det kom upp åsikter om 
att alla i styrelserna borde få utskicket mailat om årsmötet.  
  

8. Sockenrådets verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse:  Per 
Lindgren läser upp verksamhetsberättelsen. En undran kom om 
Grannsamverkan fortfarande finns? Den fortgår säger Per Lindgren.  
Claes Sjöberg läser upp och förklarar årsredovisningen. Summan om hemsidans 
kostnader under året lyftes. Per Lindgren berättade att en förändring gjorts 
som kostade extra pengar. Röster lyftes om att hemsidan är tråkig och svår att 



hitta på. Sara Lindgren berättar att om vi ska sköta hemsidan själv, kommer vi 
inte kunna ladda hem all historik som finns på hemsidan. Det är väldigt hög 
kostnad tycker årsmötet 600 kr x 12. Kornby kan göra fina hemsidor. Det finns 
ingen webbgrupp längre uppger Tord Hedström, och fortsätter berätta att 
webbgruppen aldrig träffas. Styrelsen kommer försöka få till en webbgrupp 
med individer som är intresserade av hemsidan. Hjälp med hemsidan kan vi 
bolla med Kommundelsrådet och tex Nicke Karlsson. Beslut att Sockenrådet gör 
det bifalles.  
 
Pengarna från fam Johnsson fond, kommer försvinna från Sockenrådets 
konton, det är ca 200 000 kronor, de kommer enbart Hultanäs tillgodo. Sedan 
är det 58 000 kronor från en annan fond, som var tänkta till äldreboende, som 
nu kommer ingå i ordinarie budget, men ska ändå gynna de äldre.  
  

9. Revisorernas berättelse:    Göran Johansson läste upp den.  
  

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen: Styrelsen beslutas få ansvarsfrihet.  
 

  
11. Medlemsavgift för kommande år:  Samtal om huruvida Vintermarknadens 
pengar ska fördelas ut till medlemsföreningarna kom upp. Dock måste det 
finnas en backupp ifall marknaden inte går ihop något år. Det blir 250 kr som är 
medlemsavgift år 2022.   
 

12. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter.  
      (Ordförande väljs på 1 år, resterande på 2 år.)  
 
Styrelseordförande på 1 år: Tord Sandell  
  
-Omval två år:  
Claes Sjöberg, Tomas Wilhelmsson och Sara Lindgren 

 

-Nyval på två år.  Sandra Lundqvist och Per Lindgren 
 
Redan utsedda även för 2022: 
Jan Karlsson, Per Johansson, Susanna Bjelkered, Daniel Nordangård 
 

  
  
13. Val av revisorer 2 st på ett år, samt 1 st revisorssuppleant på ett år.  
      Revisorer:  Omval av Göran Johansson och Ulla Johansson 

      Revisorssuppleant: Eva Johansson 



  

14. Val av valberedning 3 st på 1 år: 
       Omval på Linda Svebeck, Karita Hammarström och Tord Hedström. Linda          
Svebeck är sammankallande.   
   
15. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna.  
      Inga har kommit in.  
  
  

16. Övriga frågor:  
- 18 personer kom till årsmötet utöver styrelsen, 11 föreningar var 

representerade.  
- Trafiken är ett problem i Näshult: Det är många som kör fort och det är 

många barn som cyklar. Kan gupp vara något? Det är väg 777 som 
kommer från Åseda och väg 125 som kommer från Vetlanda, det är 
Trafikverket som har hand om våra vägar och de gör inget. Vi kan inte 
jämföra med de som bor i Vetlanda, för då är det kommunen som äger 
frågan. Hur kan vi få folk att köra saktare? Ta kontakt med Landet runt? 
Kan vi be polisen vara mer närvarande? Finns det skyltar från Vägverket 
med tex cyklande barn på för att få ner hastigheten? Sockenrådet tar sig 
an frågan.   

- En kort lägesrapport om golfbanan efterfrågades. Vi väntar på en offert 
på en 12-hålsbana, och vi kommer förmodligen få bidrag från en 
bidragsgivare. Pengarna från 58 000 kr-fonden ska gå till minigolfbanan.  

- Det kom upp att Sockenrådet skulle kunna skicka ut frågan till 
sockenborna om vad folket vill ha? Det kanske finns andra saker än en 
golfbana eller utöver en golfbana som är önskvärt? Det kan tex vara en 
utescen vid badet där man kan ha en musikhändelse eller en gudstjänst. 
En minigolfbana gör Näshult attraktivt då det passar alla åldrar och drar 
relativt mycket folk när den är öppen. Det har gjorts flera saker som 
endast används några månader, sedan har de stått oanvända. Det måste 
vara ett intresse som håller över tid.    

17. Mötet avslutas.  
 
 
  
Sekreterare 
  
______________________________  
  
Susanna Bjelkered   



Justering  
______________________________  
Linda Svebeck 

  
  
Justering  
______________________________  
Karin Lennartsson 
 

  
 


