Protokoll fiirt vid Odensiii §ockenråds styrelsemiite den 24 mai 2018 på Gautablick i
Lidhult.

Nårvarande:
Frånvarande:

David Salomonsson
Maria Rosenkvist
Kerstin Lindestam
Lisa Martinsson

Bo Svensson

Gdran Nennefors
Svante Nilsson
§1 Mdtet iippnas
Motet rippnades av David Salomonsson.
På grund av ringa antalet deltagare år styrelsen formellt inte beslutsmåssig.
§2 Val av mtitesordf{irande

Till mOtesordftirande valdes:
- David Salomonsson.
§3 Val av mritessekreterare

Till mritessekreterare valdes:
- Kerstin Lindestam.

I st. iusteringsperson
justeringspersoner
valdes:
Till
§4 Val av

- Maria Rosenkvist.
§5 Faststållande av dagordning/kallelse
Dagordningen/ka llelse godkåndes.
§6 Fiiregående protokoll godkånns
Foregående protokoll godkåndes.
§7 Llngonbygden i samverkan
Punkten behandlas vid nåsta m6te.
§8 Planering avvalm6te den 20 augusti 2018 på Tallklinten
Mail har skickats till Magnus Gunnarsson samt vidare till de kommunala politiker som kan deltaga i
motet. Svar har erhållits från Vånstern, KD samt SD.
Vi har tillfrågat Lingonbygden om sarnverkan och de har gett sitt medgivande.

Mdtet hålls den 2O augusti 2018 på Tallklinten från kl. 18-20.
Vi skall håmta in frågor som skall skickas till politikerna samt till ledaren av debatten (eventuellt kan
det bli Ola Hemstrom.) David och Kerstin kommer att lågga ut på FB samt på Odensjd hemsidan och
Lingonbygdens hemsida och håmta in frågorna.
Vi kommer att meddela Smålånningen och ge dem in invitation till mdtet.
Ett planlåggningsmtite i samråd med Lingonbygden skall hållas den 9 augusti 2018 kl. 18:30 på
Tallklinten. Eventuellt vill se om vi kan siika sponsorer till motet.

Planlåggningen blir eventuellt att vi håller valdebatten samt fika sist, men detta beslutar vi den 9

augusti 2018.
Punkten behandlas vidare vid nåsta mdte.
§9 Aktiva byar

David Salomonsson håller idetta projekt.

§x0 Ovrigt
Odensjd hemsida kommer att uppdateras under fliken fdretag av Kerstin Lindestam.
Ovriga frågor kommer att behandlas på nåsta mdte.

§11Nåsta måte
Planlåggningsmiite och ssrelsemote den 9 augusti 2018 på Tallklinten kl. 18:30.
§X2 M6tet avslutas

David Salomonsson avslutade mtitet.
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