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Styrelsen
Styrelsen har bestått av:
Ordförande Daniel Svärd
Kassör Gunvor Persson
Sekreterare Lennart Olsson
Ledamot Agneta Trybom, Linda Jägerhag, Anna Melknert-Olsson, Lotta Claesson
Samt suppleanter
Ludwig Axelsson, Sune Johansson, Heidi Holmberg.
Styrelsen hade 7 ordinarie styrelsemöten
Styrelsen hade 4 planerings och nätverksträffar
Övriga förtroendeposter
Valberedningen har bestått av
Lillemor Hultqvist, Lilian Sjöberg-Wärn, Stefan Gustavsson
Revisorer
Peter Holmstedt, Lilian Sjöberg-Wärn

Viktiga händelser under året
Traditionsenligt dansades julen ut 20-dag knut i Björnebergsparken till musik och sång av Barbro
Kvist och Maini Karlsson. Många både unga och äldre deltog samt delades godispåsar ut till
barnen. Sävsjö kommun sponsrade arrangemanget.
I Stockaryds kyrka den 5 april fick vi lyssna till musikern John Van Lierup ackompanjerad på piano
av Eva- Marie Nilsson. Konserten var uppskattad och arrangerades tillsammans med Svenska
Kyrkan och sponsrad av Sävsjö Kommun.
Den 23 april var Stockaryds samhällsförening medarrangör på en web sänd debatt om Stockaryds
skolas framtid. Representanter från Stockaryds Skola och Sävsjö kommun samt politiker deltog i
panelen. Debatten kunde även följas på plats i studion.
Nationaldagsfirandet sjätte juni firades med flagghissning och tal av Christer Carlsson. Musik
underhållningen stod Sävsjö musikskola för.
På olika platser i järnvägsparken var det olika ”lekstationer” utplacerade. Räddningstjänsten hade
en uppskattad tävling runt räddningsfordonet.
I början på året fick tillsammans med övriga föreningar i samhället en förfrågan att planera och
genomföra en tipspromenads vandring. söndagen 12/5 var det samhällsföreningens tur att
arrangera, solen var på vår sida och många invånare i Stockaryd deltog.

Stockaryds Samhällsförening var även representerade under Stockaryds festivalen med ett tält
tillsammans med hembygdsföreningen. Förslagslådan var uppsatt och hemsidan stockaryd.se
presenterades.

Eftersom det framkommit under året att det finns problem med droger i vårt samhälle, fick vi i
september månad möjlighet att diskutera detta på möte mellan polis, kommunen, föreningslivet
och företagare. Träffen ledde till några konkreta åtgärder och vi uppmanades bl.a. att anmäla till
polis om vi ser något misstänkt.
Den årliga Lagerbutiksdagen är ett lyckat evenemang i vårt samhälle. Samhällsföreningen var
representerade och Lagerbutiken sponsrade med vår utställningsplats.
Julkonserten den 3:e advent gästades av våra lokala förmågor och c.a 120 besökare fick njuta av
julens sånger i ledning av Linda Jägerhag och Carina Grahn, kantor i Svenska Kyrkan Stockaryd.
Andakten hölls av Ulf Winter.

Samhällsföreningen har under året även varit delaktig och inbjudna till olika möten som berört
samhället och glesbygdsutveckling.
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