STYRELSEPROTOKOLL
KO NSTITU ERAN D E STYRE LSE

M6TE

Protokoll fdrt vid konstituerande styrelsem6te i Odensjd Sockenråds ideella fdrening org. Nr. 829008799 onsdagen den 4 april 2018 hos Kerstin Lindestam, Vret.

Nårvarande:

David
G6ran

Salomonsson
Nennefors

Bo Svensson

Lindestam
Martinsson
Maria Rosenkvist
Svante Nilsson

Omval

1år

Omval3 år
Omval3 år (ej nårvarande)

Kerstin

Omvall år

Lisa

Omval2 år
Nyval4 år
Nyval4 år

§1M6tet iippnas.
David Salmonsson hålsade alla ledam6ter vålkomna och fdrklarade dårefter det konstituerande

styrelsl"motet f6r 6ppnat.
§2 Val av miitesordfårande.

Motet valde David Salomonsson till mritets ordforande.
§3 Val av miitessekreterare.

M6tet valde Kerstin Lindestam till mdtets sekreterare.
§4 Val av 1 st. justeringsperconer.

M6tet valde Svante Nilsson till att justera dagens protokoll.
§5 Godkånnande av kallelse/dagordning.

Mdtets representanter godkånde kallelsen/dagordningen.
§6 Fiiregående protokoll godkånns.
Fdregående protokoll genomgicks och godkåndes.
§7 Årsmiitet.

årsmotet den 14 mars 2018 valdes Lisa Martinsson som ordinarie och David Salomonsson till
su pplea nt som Sockenrådets representa nter for Som ma rfestkom itt6en.
Tillika valdes Gdran Nennefors som ordinarie och David Salomonsson till suppleant som Sockenrådets
representanter i F6reningen Lingonbygden.
På

Planering av 2019 årsmOte

-

Punkt

till handlingarna.

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

Ordfdrande

David Salomonsson

Sekreterare

Griran Nennefors
Kerstin Lindestam

Webbansvarig

Kerstin Lindestam

Kassdr

§9 Firmatecknare.
Styrelsen beslutade att firman tecknas av fdrutom styrelsen i sin helhet också av David Salomonsson
och Gtiran Nennefors två ifdrening.
§10 Teckning av konto.

Miitet beslutade att G0ran Nennefors tecknar uttag från bankkontot i Swedbank 7465-13-00065.

§ll Aktivitefplan

och miitesplanering fiir år 2017.
genomgicks
och diskuterades. S§relsen beslfit att folia aktivitetsplanen och arbeta
Aktivitetsplanen
vidare med punkterna under årets gång. Olika fdrslag till punkterna diskuterades:

till informations/styrelsem«ite under året.
Barnaktiviteter diskuterades och friljande f6rslag kom upp, Crossbana, Sjiiexamen, Jågarexamen och
LAN fest. Fler f«irslag skall diskuteras på nåsta mdte.
Kerstin Lindestam fortsåtter arbetet i samverkan med Ljungby Kommun om iiversiktsplanen, Lisa
Martinsson vill assistera.
Kerstin Lindestam kommer att fortsåtta få svar från Post Nord samt Stefan L6fuen om en båttre
Bjuda in sockenbor

postservice.

att se om vi kan få Ring så k6r vi att kiira mer frekvent
och i weekenden. Olika fiirslag till båttre kommunikation till Halmstad och Ljungby kornmer att
arbetas vidare med.
Årets Odensjdare, Kerstin Lindestam vill unders6ka pris och miijligheter till ett pris gjort av Gunnar
I samverkan med Lingonbygden kommer vi

Jilnsson.
Kerstin Lindestam vill i samverkan med Jenny Svensgård rensa ftiretagssidan på hemsidan
Odensj6.nu samt genomgå fdreningssidorna. Eventuellt genom att !ågga ut lånkar till foreningarna
dår de kan låmna sitt intresse.

Datum

fiir kommande styrelsem6ten

beståmdes

fiir 2017 enligt fiiliande:

24 maj 2018
24 augusti 2018
4 oktober 2018

29 november 2018
Tidigare mriten under året:
25 januari 2018 - hos Kerstin Lindestam
14 mars 2018 - årsmote på Tallklinten, Odensjd

§12 F6rslag till proiekt till samverkan med Lingonbygden.
Svante Nilsson styrelseledamot i Sockenrådet samt s§relseledamot i Lingonbygden tager projekt
vidare till Lingonbygden som vi kan samverka om fdr Odensjd socken
Friljande viktiga projekt som kan samordnas med Lingonbygden år:
Fiber i socknen som haltar efter som i Sonhult, Torseryd, Blekinge, Loshult och Dyhult.

Utdka belysningen i Odensjii.
Lingonbygden kan samordna en kalender med Sjririkets aktiviteter så att det blir låttare att planera

olika aktiviteter och på olika dagar och tider.
Mobil samåkning - eventuellt via app.
Lokal mat. Undersrlka mtijligheten till bidrag f6r marknadsforing och f<irsåljning av lokal mat i
socknen.

§13 Ovriga frågor.
Under punkten ovriga frågor låmnade Gciran Nennefors information om 6nne sluss årsm6te, som går
planmåssigt vidare. Dår visas stort intresse från Ljungby Kommun som hade Kommunalpolitiker
Magnus Gunnarsson med på miitet, samt intresse och stOd från Gislaved och Halland.
Kerstin l-indestam undersiiker om det finns m6jligheter till ekonomiskt stod till Bodils veranda i
Odensjd.
David Salomonsson anmålervårt intresse if6reningen Aktiva byar.
Kerstin Lindestam arbetar vidare på att undersdka mtijligheter fdr ångbåt på Bolmen.
§14 Nåsta miite.
Nåsta styrelsemtite beståmdes till den 24 maj 2018 kl. 18:30 på Tallklinten.
§15 M6tet avslutades.
David Salomonsson forklarade m6tet avslutat och tackade ffir ett gott m<ite.

Odensjti den 16 mars 2017

Vid protokollet

Kerstin Lindestam, m6tessekretera re

David §alomonsson, mdtesordfdrande

