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Styrelsen
Styrelsen har bestått av
• Ordförande Daniel Svärd
• Kassör Gunvor Persson
• Sekreterare Lennart Olsson
• Ledamot Agneta Trybom, Linda Jägerhag, Ingela Claesson, Doris Pettersson
Samt suppleanter
• Ludwig Axelsson, Sune Johansson, Heidi Holmberg.
Styrelsen hade 6 ordinarie styrelsemöte
Styrelsen hade 4 planerings och nätverksträffar
Övriga förtroendepost
Valberedningen har bestått av
•

Lillemor Hultqvist, Lilian Sjöberg-Wärn, Stefan Gustavsson

Revisorer
• Peter Holmstedt, Lilian Sjöberg-Wärn
Viktiga händelser under året
Tradionsenligt dansades julen ut 20-dag knut i Björnebergsparken till musik av Anneli Collén.
Många både unga och äldre deltog samt delades godispåsar ut till barnen. Sävsjö kommun
sponsrade arrangemanget.
Den 24 april var stockaryds samhällsförening medarrangör på en debatt kväll kallad
Stockaryd 2020 – hur ser vårt samhälle ut? Några Stockaryds profiler, näringsliv, representant från
Sävsjö kommun samt landshövdingen deltog. Kvällen blev mycket uppskattad och debatten kunde
även följas via webben.
Styrelsen hade även ett möte samma dag med Ywonne Gill och Kristin Nilsdotter-Isaksson angånde
en websida stockaryd.se, där Sävsjö kommun blir en stor hjälp för oss att producera och lansera
sidan.
Nationaldagfirandet sjätte juni firades med flagghissning och tal av Kennerth Häggström. Musik
underhållning stod Sävsjö musikskola för. Länstrafiken med Erik Andersson var inbjudna till en
information om resande. Det var även möjligt att köpa busskort ombord på en buss som länstrafiken
parkerat i anslutning till firandet.
Sune Johansson m.fl anordnade sprintstafett. Det fanns även olika ”lekstationer” placerade på olika

platser i järnvägsparken. Räddningstjänsten hade en uppskattad tävling runt räddningsfordonet.
Under hösten insändes ett yttrande till trafikverket angående väg 761. Stockaryds Samhällsförening
ställde sig bakom gällande förslag om väg 761 som trafikverket arbetat fram.
Ett möte i oktober med utvecklings chef Kristin Nilsdotter-Isaksson anordnades. Vi fick då
möjlighet att titta på vår del i en Utvecklings Strategi för Stockaryd. Mötet var mycket givande.
I november täffade vi Erik Andersson från JLT, Stefan Gustavsson Sävsjö Kommun, samt
Rörviks Samhällsförening. Mötets upplägg fokuserades på hur vi kan förbättra och samordna
kommunikationer i vår del av kommunen.
3:e advent gästade Lars Mörlid och Peter Sandwall Stockaryds kyrka för den traditions enliga
julkonserten. Konserten var ett samarrangemang mellan Svenska kyrkan, Erikshjälpen och
Samhällsföreningen. Andakten hölls av komminister Anders Griph. Kvällen besöktes av c.a 190
personer, och insamlingen gick till Erikshjälpens skolarbete.
Under året har ordförande deltagit på landsbygdsriksdag ”Hela Sverige ska leva”, som i år gick i
Ronneby.
I december var styrelsen inbjuden till Lövängensbehandlingshem. Roy Gustavsson och
Mikael Andersson informerade om verksamheten.
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