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Styrelsen har haft 5 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret.
Föreningen har kallat till årsmöte för året 2013 den 18/3 2014.
Stensjöns samhällsförening genomförde sitt årsmöte den 18/3 i Missionskyrkan.
Det var sedvanliga årsmötesförhandlingar och förslag till verksamhet 2014 godkändes.
Ekonomin är stabil med hänvisning till kassaberättelsen. Föreningen har ca 285 medlemmar.
För inkassering av medlemsavgiften för 2014 så har vi använt oss av en postgiroblankett som
styrelsens medlemmar har distribuerat.
Medlemsavgiften är 100kr för vuxna, 50 kr för barn men max 200 kr / familj.

Arrangemang, fester och skötsel av olika samhällsintressen
Städning av samhället
Städningen av samhällets gemensamma ytor och utmed de större vägarna utfördes den 26e april
med samling på badplatsen. Efter väl utfört arbete så avslutades det med korvgrillning.
Valborgsmässoafton
Firandet av valborgsmässoafton 2014 genomfördes som vanligt på Dala Äng.
Årets vårtalare var Åsa Kristina Nilsson. Firandet började 19.30 med fackeltåg från lekplatsen.
Landsbygdensdag
Lördagen den 28e Juni så hölls Landsbygdensdag.
Badplatsen
Badplatsen har som vanligt sköts och underhållits mycket väl och har varit välbesökt under varma
sommardagar och vi kan konstatera att vi har ett utav kommunens bästa utomhusbad. Dessutom
med den nya utformningen så är detta en plats som används året runt med grillning på utsökt
grillplats och lek för barnen i lekredskapen. Eller varför inte bara sätta sig ner på en parkbänk och
njuta av en bedårande utsikt över Boda viken. Det goda samarbetet med Stensjöns IF innebar att vi
fick hjälp med målning av omklädningsrummet av deras sommararbetare. Beachvolleybollplanen
fick en omgång med ny sand då det försvunnit under årens lopp.
Välkommen till Stensjön skylten, ekan i rondellen , julbocken samt flaggning.
Missionsförsamlingen , Idrottsföreningen och samhällsföreningen har gemensamt tagit ansvar för
att sköta området kring Välkommen till Stensjön skylten samt ekan i rondellen.
Styrelsen har ombesörjt att julbocken har kommit på plats.
Alf Barkö har skött flaggningen.
Isbanan
På den nyanlagda näridrottsplatsen så har familjerna Bratt och Hulterskog spolat is till förskole- och
fritidsbarnens stora glädje. Tyvärr så var inte vädrets makter på vår sida så isen låg bara i några
veckor.
Julgransutdansning
Tjugondag Knut så dansades julen ut. Platsen för detta var badplatsen och ett 40-tal vuxna och barn
samlades. Det var som sig bör dans runt granen och även tomten kom med godispåsar till barnen.
Efter avslutad dans så var det korvgrillning. Familjerna Eisner/ Hulterskog höll i år i
arrangemanget.
Hemsidan/Affischer
Hemsidan har under 2014 skötts av Ingemar Halvarsson. Affischering har skötts av Jonas Ekdahl.
Vi har en öppen grupp på Facebook , den kan användas för samhällsinformation och diskussioner
rörande samhällets utveckling.
Stensjönbladet
Stensjönbladet har utkommit med 3 nummer.
Föreningarna har haft en redaktionskommitté bestående utav Ulrika Eisner (SSF) , David Josefsson
(SMF) och Göran Graberg (SIF). Göran har sammanställt bladet och skickat det på tryck.
Utdelningen har skötts utav medlemmar från de 3 föreningarna.

Näridrottsplatsen
Under 2013 så påbörjades byggnationen av näridrottsplatsen. Under 2014 så har tack vare idiella
krafter en sarg kommit på plats, återstår gör inköp av utrusning för sommar lek. Detta sker under
2015.
100 års jubileum
Under året har 100 års firandet varit den stora festen för samhället. Alla Stensjöns föreningar var
delaktiga. Vår del av kalaset den 16 augusti så samlades vi på badplatsen för den första aktiviteten.
Barn och unga fick hoppa hoppborg, ansiktsmålning och glassgubben var på plats för att dela ut
glass till samtliga. Dagen avslutades med gemensam fest i Mc Klubbens lokal.
Slutord
Verksamheten 2014 har avslutats. Under 2014 har satsningar gjorts på badplats, näridrottsplats,
detta för att öka trivseln i Stensjön. Styrelsen vill framföra sitt tack till medlemmarna för visat
förtroende. Ett stort tack till SIF, MC Klubben i Stensjön och SMF för ett gott samarbete samt för
det arbete som bedrivs för samhällets invånare. Vi tackar Nässjö Kommun och alla
samhällsföreningar i kommunen som vi har samarbetat med under året. Tack till de markägare som
upplåter mark för de olika arrangemang som hålls i samhället.
Ett extra tack till den trogna skara som ofta ställer upp frivilligt när föreningen kallar.
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Per Eriksson ,Jonas Ekdahl, Ulrika Eisner, Eva Petri, Sven Nyström
Alf Barkö, Jeantte Claesson, Christian Tenggren och Henrik Hulterskog.

Förslag till verksamhetsplan för 2015
Vårstädning av samhället
Valborgsmässofirande
Skötsel av Välkommen till Stensjön monumentet
Flaggning i samhället
Stensjönbladet
Julgransutdansning
Skötsel av isbanan
Administrera hemsidan / facebook
Organisera skötsel av badplatsen i samarbete med SIF
Styrelsens ambition är att under 2015 fortsätta arbeta för att Stensjön skall vara ett trevligt och
trivsamt samhälle.

