
Styrelsemöte Samhällsföreningen 

 

Plats. Filialen      2019-04-17 

Närvarande: Henric, Affe, Jonas, Christian, Sven, Eva, Frida 

 

§ 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 
Jonas och Eva blir valda att justera protokollet. 

 

§ 4 Godkännande av dagordning 
Christian läser upp den föreslagna dagordningen och denna godkänns. 

 

§ 5 Föregående mötesprotokoll 
Konstituerande möte 

Affischer är uppsatta ang. vårstädningen den 27/4. 

Christian, Sven och Frida ska närvara på möte i Nässjö ang. hopptornet. Vem ska ansvara för 

badplatsen? Kommunal badplats och Stensjöns hopptorn.  

 

§ 6  

Gemenskap 
Kalendern förs på tal och fotografering med påsktema är lämplig att göra nu när rondellen är 

påskpyntad. Eva och Frida pratar ihop sig med Annika och Ulrika ang. detta. 

 

Kommunikation 
Affischer till: En halv miljon idéer är uppsatta. 

Vi ska förmedla med på Facebook sidan ang. t.ex fotbollsmatcher. 

 

Samhällsutveckling 
En halv miljon idéer är igång från föregående val. Lekplatsen är nästan klar.  

Det kommer att bli belysning vid utegymmet. 

Trafikgruppen har varit i kontakt med Urban ….? på trafikverket och uppmärksammat infarten från 

Sävsjö och dess höga hastighet in i samhället. 

 

§ 7 Kommande aktiviteter 
Påsk – pyntet sitter upp i rondellen, tack Sven!  

En halv miljon idéer – Möte den 24/4 på Runeplan. 

Vårstädning – 27/4 kl. 10:00 på badplatsen. Alla är välkomna! 



Valborg – Tisdag 30/4. Jonas löser högtalare.  

Henric Knutsson grillar. 

Eva har fixat en vårtalare, Malin Sörskog. 

Stensjön Bladet – Ska delas ut från 25/4 där även avi för medlemskap ska finnas med. 

Badplatsen/Badbryggor – Soptunnorna måste fram. Inlåsta på toaletten och kommunen ska låsa upp. 

En fimpstation bör sättas upp för rökare då det inte ska vara tillåtet att röka på badplatsen. 

Funderingar om det kan vara sommarjobbare under de veckor som toaletterna är öppna. 

Badbryggorna måste i. 

Midsommar – Midsommarstången kläs hemma hos Sven den 20/6. 

Sommarfesten – Ska vara hemma hos Henric Knutsson i år. 

 

§ 8 Ekonomi 
Inga fler inbetalningar av medlemsavgifter sedan förra mötet. 

Eva drar rapporten och tillgängligt saldo är 79 227:- 

 

§ 9 Föreningsbidrag 
Vad kan vi söka bidrag för från kommunen? Aktiviteter eller uppfräschning i samhället. Vi undersöker 

detta. Kolla Nässjö kommuns hemsida. 

 

§ 10 Bevakning ”vad händer i Nässjö Kommun” 
Informera mer via facebook sidan om vad som händer runt om i kommunen, inte bara i Stensjön. 

 

§ 11 Inkomna skrivelser 
Per Eriksson har skickat in ang. landsbygdens Riksdag 2020, 9-10 maj. 

Läs mer på: https://helasverige.se/joenkoepings-laen/ 

Badplatsen kommer besiktigas av Nässjö Kommun 2/5. 

Inbjudan till Möte på Pigalle ang. badplatserna inför säsong 2019. 

 

§ 12 Övrigt 
Badplatsen har vandaliserats. Vi ska stämma av med Klas Gustavsson på Nässjö Kommun om åtgärd. 
 

Nätet till volleyboll planen ska förbättras. 

 

§ 14 Mötets avslutning 
Christian förklarar mötet för avslutat. Nästa möte är planerat den 29/6. 

 

 

 

 

Ordförande Christian  Sekreterare Frida 

 

 

 

 

Justerare Jonas  Justerare Eva 

https://helasverige.se/joenkoepings-laen/

