
 

Styrelse möte den 7 jan 2019 

Klubbstugan Bokliden 

1. Morgan hälsar alla styrelsemedlemmar välkomna.  Åsa, Gitt o Jonathan frånvarande. 

2. Julbelysningen – Morgan sköter kontakten med Simon Glans angående belysningen vid mejeriet. 
Till nästa år köper vi in timer till flaggstångsbelysningen. 

Ingela Thulander har tagit kontakt med föreningen angående de slingor som vi hämtade i 
kommunens förråd. En kostnad på 6000 kr, det dras av på skötselbidraget. 

Vi släcker julbelysningen den 2feb. de som kan samlas kl 10.00 vid flaggstången. 

3. Julmarknadens resultat blev 1890 kr. 

4. Clara har  fixat nya skyltar till anslagstavla och förslagsbrevlåda. 

5. Reportaget i tidningen om trafiken på växjövägen resulterade i  en hastighetmätning med tavla 
av trafiken. Clara håller kontakten med reportern. 

6. Siv Lindéns erbjudande om stötting till samhällföreningen mm, avvaktar vi med. Clara meddelar 
henne vårt beslut. 

7. Förenings info från kommunen. 

Möte den 11 feb på kommunhuset, representanter blir Morgan, Lena och Clara. 

Lena fixar lösen till föreningsregistret som finns på kommunen. Aktuella kontakter Morgan, Lena 
o Åsa. 

Man kan söka bidrag genom kultur/fritid angående möteplatser på små orterna i kommunen, vi 
bestämde att ansöka om två olika mötesplatser.  

1. Grillplats vid lekplatsen 

2. Utegym vid anslutning av elljusspåret. 

                      Lena fixar ansökningarna. 

8. Tomas Franzén har kallat till ett möte angående belysning kring lekplats och grusplanen.  Den 21 
jan kl 15.00 på Bokliden. Samhällsföreningen och Liatorps idrottsförening är inbjudna. Morgan 
och Åsa ev fler kommer att närvara. 

9. Årsplanering just nu ser vi att marknaden sker sista söndagen i April, Midsommarfirande i Juni, 
Loppis i Början av oktober och Julmarkanden i Dec. Fler punkter för vi in löpande under året.  

10. Marknaden den 28 April. Victor fixar tillstånd av polis och kommunen. Medborgarhuset är bokat. 
Victor pratar med Annelie Rosell angående att bjuda in knallar genom maillistan. Han kollar 
även med Glenn och Jonathan om de kan vara ansvariga under lör.-sön. 

 Beyaz kollar med flicklaget-05 om de skulle vilja sköta våffelförsäljningen. 

Annonsera i Veckobladet om marknaden och bakluckeloppis, ansvar Clara. 


