Protokoll från styrelsemöte 8 Okt 2013
Närvarande:
- Åsa Lindström
- Henrik Petersson
- Morgan Nilsson
- Monica Wiloboken
- Markus Nyberg
- Jörgen Karlsson
- Jens Gravesen
- Heidi Bomark
Frånvarande:
- Clara Lideberg

1) Tågstopp
En skrivelse och kopior på alla namn-underskrifter är överlämnad till samtliga partier i Älmhults
kommun.
Ursprungstanken var att få ihop 1000 underskrifter och först därefter uppvakta våra kommunpolitiker
men på Börje Rehns och Bengt Jarls initiativ beslöt vi att agera lite tidigare.
Nästa steg är att ”Tågstoppsgruppen” träffas i slutet av November för att samla in eventuell respons
på skrivelsen och enas om hur man går vidare. Monika Wiloboken är sammankallande till detta möte.

2) Ny anslagstavla/ny förslagslåda
Ny tavla och ny förslagslåda är på plats. Clara har försett både tavlan och lådan med
Samhällsföreningens logotype.
Nycklar till skåpet har Henke, Åsa, Jens & Clara. Protokoll och annan info kommer sättas upp på
tavlan för att infon ska vara mer tillgänglig för alla.
Markus har nyckel till förslagslådan och ser till att den töms inför kommande möten.

3) Hemsidan
Vi fortsätter hjälpas åt med att få in relevant info på vår hemsida (tips på aktiviteter/länkar mm). Clara
har huvudansvaret men ev bör vi utse någon som är back up. Mer diskussion om detta vid nästa möte
när Clara kan delta.
Stadgarna ligger nu publicerade på hemsidan och kontaktupg för styrelsen är uppdaterade.

4) Klagomål från Liatorpsbor ang häckar och buskage
Monika har varit i kontakt med kommunen ang vissa tomter och Markus har varit i direkt-kontakt med
fastighetsägare.
Förhoppningsvis ger detta resultat.

5) Klagomål från Liatorpsbor ang undermåligt underhållna fastigheter
Markus kommer att kontakta kommunen för att se vilka möjligheter det finns för påtryckningar kring
fastigheter som är i ett eftersatt skick.

6) Aktivitetskalender
Styrelsen har börjat skissa på en sk.Aktivitetskalender. Syftet med kalendern är att Liatorp ska
upplevas som ”levande” under hela året och därmed mer attraktivt. Vår ambition är att det ska
förekomma någon form av allmän aktivitet i byn mer eller mindre varje månad. Det innebär dock inte
att Samhällsföreningen är arrangör för samtliga aktiviteter utan tillsammans med andra
intressenter/Liatorpsbor så vill vi tillsammans erbjuda ett bra utbud av aktiviteter.
Nedtill är förslag på möjliga aktiviteter;
Ljuskväll, föreläsningar, OS-kväll, Disco, Bio, Allsång i Hjärteparken, Skördemarknad, Husdjursutställning, Tipsrundor, Barnteater, Pulktävling, Korvgrillning vid ute-isen mm mm…

Nedtill är ett exempel på hur Aktivitetskalendern kan se ut:

7) Övriga frågor:
Hjärteparken
Markus och Morgan hjälps åt med att flytta bänkarna från Hjärteparken till uthuset vid Linas stuga.

Sponsering
Ev förfrågningar om sponsering ska alltid lämnas in skriftligen till någon i styrelsen med 2 månaders
framförhållning. Förfrågan ska innehålla syfte och belopp och beslut om en ev utbetalning ska ske på
ett styrelsemöte.

Röjning vid pulkabacken vid Lyckans höjs
Samling lör 26 Okt kl.10
Morgan, Jens & Markus har ”huvudansvaret” för röjningen. Henke P & Jonas L bistår också med
hjälp. Kan fler så är det bara att dyka upp.
Samma fm ska vi se till att se över ”förrådet” vi har i källaren på Medborgarhuset samt hämta tält från
Bokliden.

Julgran i Hjärteparken
Monika kommer att ta kontakt med en markägare för en Julgran. Morgan kollar priser och modell på
ny ljus-slinga.
Jörgen kommer att kolla med Brandkåren om det finns möjlighet att de kan sätta en Julgran nere vid
Brandstationen.

Julmarknad vid ICA Nära
Jörgen kollar med Håkan Karlsson om vi även i år kan få låna hans chokladhjul.

Nästa möte:
19 November kl.19 på Studio Clara

