Styrelsemöte Samhällsföreningen
Plats: Filialen
Närvarande: Eva, Christian, Jonas, Henric, Sven, Annica, Frida, Affe

2019-08-27

§ 1 Mötets öppnande
Christian förklara mötet för öppnat.

§ 2 Val av sekreterare för mötet
Frida blir vald till att vara sekreterare för mötet.

§ 3 Val av justerare
Affe och Jonas blir valda att justera protokollet.

§ 4 Godkännande av dagordning
Christian läser upp den föreslagna dagordningen och denna godkänns med undantag av justerat
kvartal till 3/4 på § 6.

§ 5 Föregående mötesprotokoll
Kalendern kom på tal. Olika bildförslag, Oktoberfesten, Henric kan ta på berget intill honom, Jonas
har fina landskapsbilder, Eva tar kort på utegymmet och Frida tar kort på lekplatsen.
Annica informerar lite om ombyggnationen av skolan till lägenheter.

§ 6 Utvärdering av föreningens aktiviteter under kvartal 3/4
Jobbat med vidarutveckling av en halv miljon idéer och även skötsel av badplatsen under säsongen.
Det diskuterades om rökningen på badplatsen.

§ 7 Kommande aktiviteter höst/vinter
Medborgardialog
Äger rum den 5/9 i missionshuset kl. 18:00.
Jonas ska dit och helst någon mer från föreningen.
Belysning och säkerhet, så som gång- och cykelväg, är önskvärda punkter. Om man kommer på något
mer så ska man meddela Jonas.

Invigning miljonhalvan del 1
Blir 14/9 kl. 11:00
Eva kollar om det går på Runeplan. Affe löser korv och bröd. Annica ska kolla med talare som även
ska klippa band. Petri kollar om hon kanske kan få till ett trumpetsolo. Förslag på annan aktivitet,
ponnyridning – Christian kollar upp. Hoppborg – Frida kollar.

Oktoberfest
Frida informerar om mötet som hon, Eva och Annica hade. Läget verkar vara under kontroll.

Bocken
Ska göras 30/11. Jonas informerar Magnus.
Jonas kollar om ärtsoppa står på menyn enligt tradition.
18:00 börjar styrelsemötet.

Julgranen
Det behöver rensas upp runt om för granens skull.
Annica ska kolla upp detta under hösten.

§ 8 Utbildning
HLR (hjärt- och lungräddning) ska vara minst 10 personer.
Kolla med fler föreningar runt omkring även andra orter för att få fler i antal.

§ 9 Ekonomi
Tillgängligt saldo: 92 110:Inbetalda medlemsavgifter 27/8 är 24 845:Eva och Annica ska kolla över medlemsregister.
Frida ska ta fram pris på vad 150 kalender kostar.

§ 10 Kommunikation – delaktighet
Hemsidan är inte så aktiv. Mer blänkare på samhällsföreningens facebook med länk till hemsidan.
Jonas har sålt sin verksamhet vilket innebär att vi inte löser trycksaker därifrån.

§ 11 Gemenskap – Festligt värre
Oktoberfesten är i full gång.
Julgransutdansning? Gå ut med info till allmänheten om det finns någon ”tomte” som vill dra igång.
Stöd från samhälsföreningen.
Det spånades på idéer till julaftonsjakten. Kanske julgranskulor.
Frida och Eva kollar vad de hade i lager hemma.

§ 12 Samhällsutveckling – Trafikgruppen m.m.
Trafikverket har visat svagt intresse under vintern/våren.
Problemen kommer att tas upp på medborgardialogen.
Samrådsmöte med Ormaryd?

§ 13 Miljonhalven, vad vi vill påverka.
Det är egentligen inget som har med samhällsföreningen att göra.
Information ska gå ut i Stensjönbladet där det även ska vara med karta.
Jonas lägger ut på Facebook.
Viktigt att få ut så mycket som möjligt och vara aktiv så det blir mycket involverande.

§ 14 Inkomna skrivelse
Badplats-protokoll från kontrollen innan sommaren.
Det saknas kvitto på utförd dykning på dokumentet från kommunen, ”Tillsyn badplatser i Nässjö
Kommun”.
Kultur och Fritid har flyttat. De delar nu kontorsutrymme med personal i stadsbiblioteket.
Föreningsservice – 0380-518 156

§ 15
Nav – avfallshanteringen. Inte i Stensjön.
Detta är något som måste tas upp på medborgardialogen.
Kalendern – En bra idé att ta en bild över Stensjön med en drönare.
Södra Nömmen har blivit invaderade av fågeln Skarv.
Ta kontakt med jaktmarksföreningen.
Det ska till en vattenpost så att det går att spola is på vintern.

§ 16
Nästa möte sker den 30/11 kl.18:00

§17
Härmed förklarar Christian mötet avslutat.

Ordförande Christian

Sekreterare Frida

Justerare Affe

Justerare Jonas

