Protokoll f6rt vid Odensj6 Sockenråds ssrelsemiite den 29
november 2019 hos Gtiran Nennefors.

Nårvarande:

David Salomonsson
Kerstin Lindestam
Svante Nilsson
Monica Andersson
Bo Svensson
GOran Nennefors
Lisa Martinsson

§1 Mtitet åppnas
M<itet Oppnades av David Salomonsson.
§2 Val ay mdtesordftirande
Till motesordfdrande valdes:
- David Salomonsson.
§3 Val av måtessekreterare

Till mdtessekreterare valdes:
- Kerstin Lindestam.
§4 Val av I st. justeringsperson
Till justeringsperson valdes:
- G<iran Nennefors.

§5 Faststållande av dagordninglkallelse
Dagordningen/kallelse godkåndes.
§5 Fåregående protokoll godkånns
Friregående protokoll godkåndes och lades till handlingarna.
§7 Vårdcentralen tidhult - arbetsgrupp
Kerstin Lindestam informerade om låget i arbetsgruppen Vårdcentralen Lidhult.
Vi awåntar fortfarande på ett m6te med Regionens ansvariga f6r Sjukvård och hålsa.
§8 Belysning - arbetsgrupp
lnformation om belysning år att kommunen kantaktar Trafikverket, men styrelsen blev eniga
i att vi kanske sjålva måste finna en kisning fdr belysningsproblemet. Lisa Martinsson år i
kontakt med Ljungby kommun.

§9 Barnaktivitet Odensiii - s6ka bidrag
Goran Nennefors foreslog att vi kanske kunde slå ihop punkterna §9 och §10 f6r att se om vi
kunde soka bidrag igenom Naturlekplatsen. Detta unders§kes av Kerstin Lindestam. Vitittar
också på flera fonder som sttider barnaktiviteter.
§10 Lekplats Odensjå - arbetsgrupp
Leader Linnd har godkånt fdrsta ansOkningen och vi våntar på beslut från Leader Linn6
styrelse i december. Arbetet fortsåtter med att frirbereda lekplatsen under hosten och
våren.
§11 Kyrkogården - Odensiti
Bernt Fridh, Nina samt Johnny har svarat positivt på att komma till vårt årsmdte den 5 mars
2020. Vi skickar en agenda till dem.
§12 Ovrigl

Sommarfestkomittån.
lnformation från Sommarfestkomitt6n, dår beslut om hur de genererade pengarna båst skall
anvåndas. Forslag var friljande: 1. Bygdegårdsfåreningen Tallklinten och Hembygdsparken
delar pengarna.
2. En egen styrelse som ftirvaltar pengarna och ansokningar kan skickas till styrelsen. Projekt
som gagnar bygden kan

l

godkånnas.

Styrelsen i Odensjo Sockenråd diskuterade detta och det var en bred enighet om att det kan
bildas en styrelse som består av €n representant från varje f<irening i Sommarfestkomittdn.
Dvs. forslag nr. 2

§13 Nåsta miite
Nåsta mote kornmer att hållas den 23 januari 2020 kl. 2O:00 på Fabriken i Odensjo.
§14 Miitet avslutades
David Salomonsson avslutade ett gstt och konstruktivt m6te.

Ordforande:

ilr* ,å:s-*-*æ=-*
David Salomonsson

Justerare:

Kerstin Lindestam

