Protokoll fiirt vid Odensiii Sockenråds styrelsemiite den 8 augusti
zALg på Fabriken i Odensjii.
Nårvarande:

David Salomonsson

Kerstin Lindestam
Svante Nilsson
Monica Andersson
Bo Svensson
Goran Nennefors
Frånvarande:

Lisa Martinsson

§1 Miitet iippnas
Motet 6ppnades av David Salomonsson.
§2 Val av miitesordfdrande
Ti ll mdtesordfrirande valdes:
- David Salomonsson.
§3 Val av mtitessekreterare
Till m«itessekreterare valdes:

- Kerstin Lindestam.
§4 Val av 1 st. justeringsperson

justeringsperson valdes:
- Monica Andersson

Til

I

§5 Faststållande av dagordning/kallelse
Dagordningen/kallelse godkåndes.
§5 Fiiregående protokoll godkånns
Foregående protokoll godkåndes och lades till handlingarna.

- arbetsgrupp
Kerstin Lindestam informerade om arbetsgruppens arbete. Ett mdte har hållits med
Regionstyrelsen. Efter detta mdte inleddes ett gemensamt arbete med att rekrytera låkare
från utlandet.
§7 Vårdcentralen Lidhult

En annons har uppråttats och oversatts

till hollåndska, tyska och danska.

Annonsering sker via de sociala nåtverken i Europa.
Regionen har påtagit sig att kontakta privata aktorer, Ljungby kommun och Hylte Kommun
for att inleda diskutera mojligheter fcir ett eventuellt samarbete.
Ett uppfoljningsmote skall hållas i oktober.

Arbetsgruppen arbetar vidare med uppgiften.

§8 Belysning - arbetsgrupp
Lisa Martinsson år Odensjti Sockenråds representant i arbetsgruppen fcir belysning.
lntill nu har det inte hållits något mcite i arbetsgruppen med Lingonbygden.
Lisa Martinsson vill nu sjålv ta itu med frågan. Ett fdrslag från Sockenrådet år gdra en
skrivelse till Ljungby Kommun med problemstållningen och f<ireningar iVrå, Lidhult, Torpa,
Odensjd med Lingonbygden som huvudaktdr, skriver under.
Ett annat fdrslag år att belysningsfrågan åter tas upp vid mtitet med kommunpolitikerna den
11 september iTorpa.
§9 Barnaktivitet Odensiii - siika bidrag
Kerstin Lindestam och G6ran Nennefors hittar ett datum dår Ljungby Kommuns Fritid- och
Kulturfrirvaltning kan besdkas. En sammanfattning av barn- och ungdomsaktiviteterna
utarbetas innan mcitet.
§10 tekplats Odensiå
Arbetsgruppen for naturlekplatsen har haft mrite med Unnaryds projektledare av deras
naturlekplats frir råd och anvisningar. Daniel Rubin har kontakt med Ljungby Kommun f«ir att
utreda direktiven fcir lekplatsen. Svante Nilsson och Bjdrn Lindestam har isamråd med
Hembygdsparken funnit en plats var lekplatsen kan placeras. Kerstin Lindestam har
kontaktat Leader Linn6 om eventuellt bidrag till lekplatsen. lna Bengtsson och lda Rubin
arbetar med de redskap som skallfinnas på lekplatsen.
Arbetsgruppen arbetar vidare med projektet.
§11 Kyrkogården - Odens;'ii
Efter att flera ur sockenrådet, med f<irstårkning av Britt-Marie Nilsson och Ammi Johansson,
gjort en genomgång av kyrkogårdens underhåll, fann man flera punkter som behovde

fdrbåttras. Monica Andersson sammanstållde dårefter en skrivelse till Ljungby Pastorat,
Kyrkogårdsftirvaltningen - Bernt Fridh. Skrivelsen har skickats till Hernbygdsftineningen,
Bygdegårdsforeningen och SPF, samt till Ftirsamlingsrådet frir kånnedom.
Hembygdsf«ireningen och SPF har stållt sig bakom skrivelsen och Odensjo Sockenråd står
som avsåndare. David Salomonsson skickar skrivelsen till Ljungby Pastorat ftjr att <iverlåmnas
till Bernt Fridh och Kyrkogårdsfdrvaltningen. Kerstin Lindestam har en kopia av skrivelsen
som skalltas upp och behandlas i Odensjd F6rsamlingsråd. I skrivelsen f6reslår man ett
dialog mote med Bernt Fridh om vidare planering av Odensjos kyrkogård. Frireningarna som
inbjtids stå bakom ska hållas informerade och inbjudas att delta idialogen framriver.
§12 Ovrigt
David Salomonsson informerade om året Sommarfest i Hembygdsparken. Charlotte Perrelli
var huvudartist och många andra aktiviteter gick av stapeln. Festen blev en succd trots regn
och rusk.
Många kom åndå till parken for att festa och arrangemanget gick med dverskott.
Sommarfest kommitt6n har diskuterat olika fdrslag till att ftirmedla eiverskottet från festerna
genom åren.

Side

I af I

§sckenrådet stEttar f6rslaget om att Hembygdsfåreaiagerrs juridiska ansrrar fiir festen,
inklusive av §*m och hur ekonsmin ska sk8tas, brir såttas på prant i enklast måjliga form, att
ssmmarfestkammitt€n fisrmellt kan sartera under Hembygdsf6reningen, men hqir såttas
samman och i praktiken johba vidare med arrangemanget lika sjålvståndigi som idag.
F6reningar s*m deltar i arbetet med festen hår kunna ans$ka orn ståd till olika prejekt.
§ommarfest komrfi itt6n återkonrm er till f6reni ngarna u nder hristen i ftågan.
Marie f,li[sson från Bygdegårdsfåreningen och Xerstin tindestanr har under ;orlmaren
arbetat r*ed att få utstållare till Iul i Odensid på Tallllinten, snrn hålls den 2:a aduent.
Ett pla*låggningsrh§te med de olika inblandade aktårerna oeh fiireningar ksmmer att hållas i
slutet av november. Odensiå §ockenråd komrner att vara huvudsponscr.
§13 f{årta mihe

ilåsta m0te komrner att hållas den 24 oktober 2019 kl. 30:00 i Fabriken Odensi§.
§14 Måtet avslutades
§avid §alornonsssn avslutade ett gott aeh konstruktivt måte.

*rdfiirande:

y'1^
Dauid Salomonson

Vid protokollet:

,

Xerstin Lindestam

Monica Andersson
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