
Protokoll fört vid möte med Stensjöns Samhällsförening 2019-01-16 i filialen kl.19.00 

 

Närvarande: 

Christian Tenggren. Jonas Ekdahl, Sven Nyström, Henrik Almström, Alf Barkö, Eva Petri, 

Annica Hesselgren,  Annika Lundgren, Frida Hellström - delvis, 

Ulrika Eisner och Per Eriksson från valberedningen 

 

§1 Christian Tenggren öppnade dagens möte 

 

§2 Annica Hesselgren valdes till dagens sekreterare  

 

§3 Till justerare valdes Annika Lundgren  och Jonas Ekdahl 

 

§4 Dagordningen godkändes 

 

§5 Genomgång av föregående mötasprotokoll som godkändes med ändring att faktura skall 

ej skickas till kommunen enligt §6 i föregående protokoll.  

 

§6 Föreningens aktiviteter under kvartal 4 

Årets julaftonsaktivitet var att leta upp smällkarameller som var utplacerade någonstans i 

Stensjön 

Julbocken var på plats även detta året och är ett uppskattat inslag 

Oktoberfest på badplatsen  

  

§7 Kommande aktiviteter vintern 2018 och våren 2019 

Årsmöte bestämdes till 27:e februari kl 19.00 med servering av kaffe och semla 

Pär Elias Sjöberg är tillfrågad att prata om Madagaskar på årsmötet 

Eva Petri kollar om Runeplan är ledig för årsmötet 

Möte med kommunen gällande hopptornet vid badplatsen. Det kommer kallelse från 

kommunen gällande ev. borttagande av hopptorn. Christian kollar med kommunen när detta 

möte skall äga rum   

 

§8 Alla ska tänka till om vårtalare. Eva pratar med Darius 

 

§9 Ekonomi: I kassan finns 83.929:- varav c:a 24.160:- är medlemsavgifter 

 

§10 Utegymmet skall stå vid idrottsplatsen, vid skogskanten. Till nya lekplatsen kommer 

samhällsföreningen att skjuta till lite pengar  

 

§11 Ny blänkare skall ut för att få in nya ideér från medborgarna, nu skall vi börja från början 

med nya ideér 

 

§12 Vi får väldigt dåligt gehör för våra ideér när det gäller trafiksäkerheten igenom Stensjön 

Mikael och Gunnar har varit med i tidningen i en bra artikel om trafiken i Stensjön 

Flera goda ideér kom fram under mötet såsom 

Flaggor i byn med ”Välkommen till Stensjön”  

Hastighetsskyltar med ”glad gubbe” 

Bubblor på Skärvövägen 

Fler ideér mottages 

 



 

§13 Hemsidan lever och sköts av Jonas Ekdahl. Kalendern bör fyllas i mer  

 

§14 Ulrika och Per pratade lite om valberedningens arbete och vill ha förslag på nya till 

styrelsen 

 

§15 Vatten och avloppsplan för 2019-2023 har kommit från kommunen 

Kommunens föreningsuppgifter skall skickas in efter årsmötet 

 

§16 Alf informerade att Barkös kommer att införa nya öppettider fr.o.m 1 april 

nya tider blir 13 – 18 måndag – fredag och lördag 11 – 14, söndag stängt 

Kalender för 2020 bör tas fram med bilder från Stensjön 

Följande datum bestämdes: 

7/3 Konstituerande möte för styrelsen 

27/4 Vårstädning 

30/4 Valborgsfirande 

5/10 Oktoberfest 

Styrelsemöte bokades till följande datum 17/4, 29/6, 28/8, 30/11, 15/1-20 

 

§17 Nästa möte blir årsmötet 27/2 på Runeplan 

 

§18 Mötet avslutades av Christian  

 

2019-01-16 

__________________________________ 

Annica Hesselgren Sekreterare 

      

 

__________________________________      ________________________________ 

Annika Lundgren  Justerare                              Jonas Ekdahl Justerare 

 

 

 

 


