STYRELSEPROTOKOLL
KONSTITU ERAN

D E STYRE LSE

MOTE

Protokoll fort vid konstituerande styrelsemdte i Odensjo Sockenråds ideella fdrening org. Nr. 829008799 torsdagen den 2l- mars 2019 på Fabriken Odensjo.

Nårvarande:

Nennefors
Svensson
Lisa Martinsson
Svante Nilsson
Kerstin Lindestam
Monica Andersson

Frånvarande:

Goran

Omval2 år

Bo

Omval 2 år

David

Salomonsson

Omval 1år

Omval3 år
Nyval 4 år
Nyval4 år
Omval 1 år

§1 Mtitet 6ppnas.
Kerstin Lindestam hålsade alla ledamdter vålkomna och fdrklarade dårefter det konstituerande

styrelsemotet fdr 6ppnat.
§2 Val av m<itesordfdrande.

Mdtet valde Lisa Martinsson till m6tets ordfdrande.
§3 Val av mdtessekreterare.

Mdtet valde Kerstin Lindestam till mdtets sekreterare.
§4 Val av 1 st. justeringspersoner.

Mdtet valde Monica Andersson till att justera dagens protokoll.
§5 Godkånnande av kallelse/dagordning.
M

otets representanter god

kå

nde kallelsen/dagord ninge n.

§6 Fdregående protokol! godkånns.
Foregående protokoll genomgicks och godkåndes.
§7 Årsmiitet.

februari 2019 valdes Lisa Martinsson och Monica Andersson som Sockenrådets
representanter for Sommarfestkomitt6en samt som suppleant David Salomonsson.
Tillika valdes Gdran Nennefors som ordinarie och David Salomonsson till suppleant som Sockenrådets
representanter i Foreningen Lingonbygden.
På årsmotet den 25

Planering av 2OL9 årsmote

- Punkt till handlingarna.

§8 S§relsens konstituerande.
Styrelsen konstituerade sig enligt f6ljande:

Ordfdrande David Salomonsson
Kassdr
Gdran Nennefors
Sekreterare Kerstin Lindestam

§9 Firmatecknare.
Styrelsen beslutade att firman tecknas av forutom styrelsen i sin helhet också av David Salomonsson
och Goran Nennefors två i forening.
§10 Teckning av konto.
Motet beslutade att Goran Nennefors tecknar uttag från bankkontot i Swedbank 7465-1-3-00065.
§11 Aktivitetsplan och mdtesplanering fbr år 2Ot9.
Aktivitetsplanen genomgicks och d iskuterades.
Styrelsen beslot att folja aktivitetsplanen och arbeta vidare med punkterna under årets gång.

Barnaktiviteterna iOdensjo har kommit igång och drivande i aktiviteterna år lna och lda. Svante
Nilsson låste upp de aktiviteter som Sockenrådet sponsorerat. Styrelsen besl6t att sponsorera
ytterligare 3 arrangemang under våren på Tallklinten, varav L arrangemang kommer, om vådret

tillåter, hållas utomhus.
Kerstin Lindestam kommer att hålla ett mote med Ina och lda fdr att få grepp om vilka aktiviteter i
framtiden som kommer att hållas samt om eventuella sponsorbidrag.
Viktigt år att alla barn och ungdomar i socknen får information om aktiviteterna.
Kerstin Lindestam kommer bland andra att kontakta Kultur och Fritid i Ljungby kommun, for att hora
om Sockenrådet kan ansoka om bidrag till att sponsorera barn och ungdomsaktiviteterna i Odensj6
socken.
Vidare diskuterades en naturlekplats i Odensjo och mdjligheter att soka bidrag till anlåggningen.
I detta årende kan samverkan med andra intresserade foreningar i Odensjo undersdkas.

Turbåt på Bolmen undersoks av Kerstin Lindestam, mojligheter samt samverkan med andra
foreningar runt Bolmen och med båtklubbarna. Ljungby kommun har stållt sig positiva till projektet.
Styrelsen diskuterade att hålla någon/några av Sockenrådets styrelsem6ten oppna for allmånheten.
Vidare planlåggning av dessa moten samt resterande styrelsem6ten behandlas på nåsta mote.
Tidigare moten under året:

17 lanuari 2019

-

25 februari 2019

Fabriken Odensjci

-

Årsmote på Tallklinten, Odensjo

§12 F6rslag till projekt till samverkan med Lingonbygden.
Lingonbygden besldt på sitt årsmote att stifta arbetsgrupper på punkter som andra foreningar kan
samverka i.

vi bl.a. punkten om att undersdka belysningsfrågan
socknen. Styrelsen beslot att Lisa Martinsson aktivt f6r Odensjo Sockenråd samverkar med
Lingonbygdens arbetsgrupp i fråga n.
Ett forslag från styrelsen var att inkalla Gunilla Åstrom till ett mote i belysningsfrågan.
På Odensjd Sockenråds aktivitetsplan har

i

Kerstin Lindestam ingår som representant fdr Odensjo Sockenråd i arbetsgruppen från Lingonbygden
angående Vårdcentralen i Lidhult. Mona Brandt som leder arbetsgruppen år informerad.

§13 åvriga

fdgor.

Under punkten dvriga frågor diskuterade vigrannsamverkan och besltit att kontakta Ljungby polis
Hans Sjågren, f6r att få s§ltar utlåmnade till socknen.
§14 frlåsta m6te.
Nåsta styrelsern6te beståmdes

§15

till den 23 maj 2019 kl.

20;0O på Fabriken iOdensjti.

M6tst atalutades.

Lisa Martinsson f6rklarade m6tet avslutat och tackade

0densjå den 29 rnars 2019

Vid prctokollet

in

Li

ndestam, mri-tessekretera re

Lisa Ma rtinsson, m6tesordf0rande

ftir ett gott miite.

