Protokoll från styrelsemöte 27 mars 2013
Närvaranade
- Åsa Lindström
- Henrik Petersson
- Morgan Nilsson
- Markus Nyberg
- Jens Graversen
- Clara Lideberg
Frånvarande
- Monica Wiloboken
- Heidi Bomark
- Jörgen Karlsson
Styrelsen konstituerade sig enligt följande
- Åsa Lindström
(1år) Ordförande
- Jens Graversen
(2år) Vice ordförande
- Henrik Petersson
(2år) Kassör
- Clara Lideberg
(2år) Sekreterare
- Morgan Nilsson
(2år) Suppleant
- Monica Wiloboken
(2år) Suppleant
- Markus Nyberg
(2år) Ledamot
- Heidi Bomark
(1år) Ledamot
- Jörgen Karlsson
(1år) Ledamot

1) Medlemsavgift / utskick från nya styrelsen
Vid årsmötet beslutades att medlemsavgiften 2013 blir 50kr/familj.
Tillsammans med inbetalningskortet för medlemsavgiften 2013 beslutades det att vi ska skicka ut en
presentation av nya styrelsen för Liatorps Samhällsförening.
Clara Lideberg ska utforma utskicket, ta en bild på styrelsen samt se till att det trycks upp. Bilden tas vid
nästa styrelsemöte den 17 april 2013. Då diskuterar vi även brevets innehåll.
Markus Jonsson har lovat att ordna så att alla hushåll får detta brev.

2) Webbplatsen liatorp.nu
Under våren 2013 kommer Clara Lideberg att bygga om liatorp.nu till att bli Samhällsföreningens webbplats.
I samband med detta kommer Clara Lideberg att göra en grafisk profil som ska göra att allt som kommer från
Samhällsföreningen ska kännas igen. Med rätt användning av typsnitt, färger och former.
Det beslutades även att vi ska finnas med på Facebook för att nå ut till byborna snabbt och enkelt.

3) Förslagslådan
Vid ICA Nära finns en förslagslåda som behöver rustas upp.
Markus Nyberg tog på sig att ta ner lådan och snygga till den.

4) Midsommarfirandet i Hjärteparken
Det beslutades att vi samlas dagen innan midsommarafton för att sätta upp tälten i parken samt klä
midsommarstången med blommor.
Henrik Petersson sammankallar en grupp som kan vara med och hjälpa till.
Åsa Lindström bokar köket för midsommarafton. Henrik Petersson kollar upp möjligheterna med musiker.
Jens Graversen ordnar med tillstånd från polisen för att anordna midsommarfirande i Hjärteparken.
Midsommarfirandet planeras mer vid nästa möte.

5) Skötseln av Hjärteparken
När våren kommer skall utemöblerna som vinterförvaras i Linas Stugas förråd placeras ut i Hjärteparken.
Markus Nyberg ser till att det blir ordnat. Markus Nyberg kollar även upp möjligheterna med Kjell-Göran
Ekentoft, LIF, om vi kan ha ett samarbete angående gräsklippningen i Hjärteparken.
Åsa Lindström kollar med Lissie Ottosson och Lilian Samuelsson om de vill fortsätta att plantera och sköta
blommorna i Hjärteparken.

6) Linas Stuga
Här firar vi Nationaldagen. Med hjälp av Mauritz Lennartsson blir det ett firande även i år.
Linas Stuga ägs av Älmhults kommun men sköts idag av Olle och Gun-Britt Andersson, Majlis och Jan-Erik
Bengtsson och Astrid Werlin.
Clara Lideberg bokar ett möte med Olle och Gun-Britt Andersson, Maj-Lis och Jan-Erik Bengtsson och Astrid
Werlin för att se om de kan fortsätta att sköta Linas stuga.
Deltagande vid detta möte, den 17 april kl.19:00 i M-huset, är från styrelsen: Åsa Lindström, Jens Graversen
och Clara Lideberg.

7) Lyckans höjd
Henrik Petersson kontaktar Sten Torneby, Älmhults kommun, för att ta en första kontakt angående röjning
vid Lyckans höjd.
Önskemål om en grusgång från vägen in till backen finns.

8) Ekonomi
Henrik Petersson kontaktar Swedbank för att få ett organisationsnummer för föreningen.
Fasta utgifter idag
# Elen vid julbelysningen vid gamla mejeriet.
# Gräsklippning i Hjärteparken?
Intäkter
# Medlemsavgifter

9) Liatorps marknad
Marknaden i Liatorp är alltid den sista söndagen i april, så även i år. (28/4)
Lotta Sehlin, Medborgarhusföreningen, vill gärna ha hjälp med att organisera marknaden i framtiden.
I år beslutade vi att vi som förening inte kan hjälpa till, då det ligger för nära i tiden. Men de som har
möjlighet kan hjälpa till som privatpersoner.
Åsa Lindström håller kontakt med Lotta Sehlin.

10) Övrigt
Det beslutades om att ha en fast dagordning, som följer:
1) Mötet öppnas
2) Genomgång av förgående protokoll
3) Förslagslådan
4) Webbplatsen
5) Midsommar 2013
6) Hjärteparken
7) Ekonomi
8) Övriga frågor.

11) Kommande styrelsemöte
Styrelsen ses igen onsdagen den 17 april kl.20:00 i M-huset.
Clara Lideberg fotograferar då hela styrelsen till det kommande utskicket.

