Protokoll från styrelsemöte 14 maj 2013
Närvaranade
- Åsa Lindström
- Henrik Petersson
- Morgan Nilsson
- Jens Graversen
- Clara Lideberg
- Monica Wiloboken
- Heidi Bomark
- Markus Nyberg
Frånvarande
- Jörgen Karlsson

1) Genomgång av föregående protokoll
Protokollet från förra mötet gicks igenom och godkändes.
Uppföljning angående punkt 7 i förgående protokoll.
Morgan har varit i kontakt med Älmhults kommun angående belysning vid återvinningen. Kommunen håller
just nu på att se över återvinningsstationerna i kommunen. Liatorps återvinning är endast tillfällig och
kommunen kommer att ta beslut om hur återvinningen ska få vara kvar eller inte... Vi följer upp detta till
hösten.
Åsa har varit i kontakt med kommunen angående lekplatserna i byn. Under maj kommer de att besiktiga alla
kommunens lekplatser. Vi följer upp detta till hösten för att se vad de har kommit fram till.
Henrik har kollat upp inglasad anslagstavla. Han har hittat en med måtten 1,08x1,04 som rymmer 12st A4papper. Alternativt en anslagstavla som rymmer 9st A4-papper. Henrik bokar in ett möte med Marcus
Jonsson för att se vilken storlek han tycker är mest passande att placera vid ICA nära.

2) Förslagslådan
Markus renoverar förslagslådan efter den grafiska profilen. Clara lämnade en ”mall” på hur den kan se ut
färgmässigt.

3) Webbplatsen liatorp.nu / utskick
Arbetet med uppbyggnaden av liatorp.nu går framåt. Hela sidan ska ligga uppe när utskicket om den nya
styrelsen går ut. Vi beslutade att ta fram 450st informationslappar som ska skickas ut till alla hushåll i Liatorp.
Texten i utskicket mailas ut till alla i styrelsen och Åsa tar emot alla synpunkter och skriver ihop den
slutgiltiga texten. Clara utformar brevet med bild och text. På baksidan av utskicket kommer
verksamhetsberättelsen från 2012 att tryckas. Inbetalningskortet för medlemsavgiften till Liatorps
samhällsförening häftas sedan på utskicket.

4) Midsommarfirandet i Hjärteparken
Henrik, Jens och Jörgen träffades för att planera midsommarfirandet 2013. De kom fram till följande.
20/6-13
Dagen innan midsommarafton, kl.18, bjuder vi in för att hjälpa till att klä stången, bygga upp tälten och andra
förberedelser inför midsommarafton. Vi bjuder på korv med bröd. Henrik bokar köket i Medborgarhuset.
Midsommarafton 21/6-13
Firandet börjar kl.14 i Hjärteparken och är slut kl.16.
Heidi kollar med Sylvia om hon kan stå för musiken vid dansen kring midsommarstången.
Henrik kollar med Mia Andersson om hon har möjlighet att sjunga.
Vid firandet har vi ett varulotteri, försäljning av fika, fiskedamm, lekar för barnen.
Heidi ordnar med priser för fiskedammen. Efter dansen får alla barn en glass.
Nio stycken behöver finnas på plats för att hjälpa till vid firandet.
Den 9 juni kl.18 träffas styrelsen hos Åsa för att planera det sista inför midsommarfirandet.
Clara kollar med Tryckeriet i Älmhult angående pris för tre stycken skyltar (70x100cm) för att placera vid

infarterna till Liatorp. Dessa skyltar ska vi ha för att marknadsföra midsommarfirandet i Hjärteparken.
Skyltarna ska vara utformade så att de går att använda flera år.

5) Skötseln av Hjärteparken
Lissie Ottosson och Lilian Samuelsson har planterat blommor och gjort det fint i Hjärteparken.
Åsa har fått ett ja från LIF angående ett samarbete med gräsklippningen. Åsa kollar så att gräset blir klippt
lagom till midsommar.

6) Projektering Fibernät
Styrelsen godkände förslaget att bilda ett utskott som fortsatt sköter projekteringen för Fiber enl. bif. Bilaga.

7) Övriga frågor
# Linas stuga kommittén har gjort vårstädning i Linas Stuga.
# Morgan och Markus kontaktar Jan-Erik Bengtsson angående placeringen av träbänkarna som
placerats ut fel.
# Vi beslutade att vara med i kommunens informationsblad för att marknadsföra midsommarfirandet i
Liatorp.
Monica sätter in en annons i veckobladet angående midsommarfirandet.
# Åsa har uppdaterat kontaktinformationen för samhällsföreningen på föreningsregistret på almhult.se
# Vi tog del av kommunens information angående ”Det lokala skafferiet” som kommer att vara på
torget i Älmhult till hösten. Syftet är att alla lokala odlare, ”pysslare”, bagare m.m. ska gå ihop och
sälja sina varor på torget i Älmhult. För att liatorpsborna ska få ta del av denna informationen
kommer den att läggas upp på liatorp.nu samt hängas upp på den kommande anslagstavlan.

8) Kommande styrelsemöte
Styrelsen ses igen söndagen den 9 juni kl.18 hemma hos Åsa, Tegnérvägen 1. Då för att planera det sista
inför midsommar.

