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Protokoll styrelsemöte Stockaryd samhällsförening .
Datum:
Plats:

2014-03-31
Hembygdshuset, Stockaryd

Närvarande:

Lennart Olsson
Daniel Svärd
Mathilda Ekztröm
Susanne Sjöstrand
Joakim Karlsson
Ludvig Axelsson
Sibylla Gustafsson

1. Styrelsemötet öppnades.
2. Dagordningen godkänns.
3. Föregående protokoll ej färdigställt från årsmötet.
4. Kassarapport nästa gång av Agneta Trybom.
5. Skrivelse från kommunen ang. inspirationskväll för förtag på landsbygden den
29 April kl. 18.30-21.00
6. Information från årsmötet.
a. Allt förlöpte bra.
b. Information från Stefan Gustavsson om väg 761. Samt att väg 30 skall
gås igenom under sommaren 2014. Maj-September eller juni-oktober.
Med reservation för ändraingar.
c. Savman informerade om möjligheter till bredband i Stockaryd.
Kontakgrupp mellan Savman och Stockaryd samhällsförening. Lennart
Olsson, Mathilda Ekztröm och Daniel Svärd. 30% av ett område (ca 15
hushåll) måste ansluta. Kostnad för att ansluta sig ca 5000 tusen.
Kunden får stå för grävningen på sin egen tomt i övrigt ingår allt.
d. Tempo. Lennart Olsson har haft kontakt med Mikael. Enligt honom ska
butiken öppna igen 01-04-20104. Sortimentet kommer att bli något
mindre i övrigt räknar Mikael med att fortsätta driva butiken. Hyran för
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lokalen uppgår till 35000/månad. Samhällsföringen skall eventuellt
hjälpa till att förhandla hyran.
7. Nationaldagsfirande 6 juni 2014
a. Olika aktiviteter från Stockaryds olika föreningar. Ludvig Axelsson
koordinerar detta.
b. Firandet startar 16.00.
c. Daniel Svärd håller kontakt med musikskolan. Samt kollar med David
Stenhoff och hans band är intresserade att spela.
d. Föreslagen talar är Stefan Gustavsson och Lennart Olsson har fått i
uppdrag att prata med honom.
e. Sibylla kollar.
f. Lotter sälj. Marknadsstånd skall finnas.
g. Vattenliljan tillfrågas om de vill sälja fika. Lennart Olsson kollar detta.
h. Bror tillfrågas om det är ok att toaletterna används på stationshuset.
8. Övriga frågor.
a. Tipsrundor under Maj månad. Ludvig Axelsson ansvarar att olika
föreningar tillfrågas.
b. Hembygdsförening kan tänka sig att ansvara en söndag.
c. Samhällsföreningen ansvarar 4 Maj. Sibylla Gustafsson.
d. Info från Lennart ang Tallbacken.
e. Skyltar infarterna till Stockaryd. Kommunen (Christin Nilsdotter) ger
pengar till fundamenten. Styrelsen funderar på förslag till design på
nya skyltar. Frågan tas upp vid nästa styrelsemöte.
f. Styrelsemöte 2:a måndagen i varje månad.
g. Nästa styrelsemöte den 12 Maj 2014
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Sekreterare
__________________________________
Mathilda Ekztröm

Ordförande
__________________________________
Lennart Olsson

Justerat av:
_________________________________

______________________________

