Protokoll från styrelsemöte 17 november 2014
Närvarande

Frånvarande

- Åsa Lindström

- Monica Wiloboken

- Henrik Petersson

- Markus Nyberg

- Clara Lideberg

- Elisabeth Lilja

- Jens Graversen
- Annelie Rosell
- Gisella Johansson
1) Genomgång av föregående protokoll
Protokollet från förra mötet gicks igenom och godkändes.
# Status för lekplats: Enligt Ingela Thulander är ärendet nu hos Bengt Petersson. Vi
väntar på mer information.
# Henrik har varit i kontakt med Tomas Franzén på Kultur och Fritid ang. elljusspåret.
Detta är under upphandling och i upphandlingen ska detta vara klart senast Juni 2015.
# Vi följer upp hur det går med borttagningen av stolparna från gamla busshållsplatser i
byn.
3) Förslagslådan
Markus har kollat förslagslådan inför mötet och den var tom.
4) Lyckans höjd och Hjärteparken
Jens ska träffa kommunen vid backen för att gå igenom hur staketet mot järnvägen ska
sättas.
Henrik och Jens hugger en gran till Hjärteparken den 29/11 kl.10. Det finns en karta från
kommunen över var i Liatorp Samhällsföreningen får hugga denna gran.
Åsa kollar upp el till ljusslingan vid torget/mejeriet.
Markus fixar den trasiga ljusslingan till flaggstången vid brandstationen.
Gisela kollar om det är OK att ha den där även i år.
5) Översiktsplanen för Liatorp
Den 14 januari 18:30-20:00, bjuder Samhjällsföreningen in till ett öppet möte.
Projektledaren, Sunna Pfeiffer informera om den sk. översiktplanen som är framtagen
för Liatorp.
Åsa bokar Sunna samt kollar om vi kan vara i Församlingshemmet denna kväll.

5) Ekonomin
Ekonomin i föreningen är stabil.

6) Julmarknaden 20/12-14 kl.10-14
Vi ska även denna jul vara med på julmarknaden vid ICA Nära. Elisabeth kollar om vi
kan låna chokladhjulet. (Elisabeth: Lämna det i så fall till Henrik den 19/12.) Henrik
ordnar med priser.
Arbetsschema den 20/12.
08:30-10:00 Henrik & Åsa
10:00-12:00 Jens & Clara
12:00-14:00 Elisabeth & Monica

7) Familjeeftermiddag
Vi kollar på en familjeaktivitet för den 7 februari. Annelie kollar med Älmhults
teatergrupp om de har någon föreställning. Åsa preliminärbokar medborgarhuset.
8) Nästa möte
Vi ses igen den 12 januari 18:30 hos Annelie.

