Protokoll fårt vid Odensi6 §ockenråds styrelserniite den 24 augusti 2018 hos 66ran
Nennefors, Loshult.

Nårvarande:

David Salomonsson
Lisa Martinsson

GOran Nennefors

Svante Nilsson
Kerstin Lindestam

Frånvarande:

Bo Svensson

Maria Rosenkvist

§1 Mdtet tippnas
MOtet tippnades av David Salomonsson.
§2 Val av mtitesordfdrande

Till mdtesordfrirande valdes:
- David Salomonsson.
§3 Val av mCtessekreterare

Till miitessekreterare valdes:
- Kerstin Lindestarn.
§4 Val av 1 st. iusteringsperson

Till justeringspersoner valdes:

- Lisa Martinsson.
§5 Fasbtållande av daeordning/kallelse
Dagord ningen/kallelse godkåndes.
§6 F6regående protokoll godkånns
Fdregående protokoil godkåndes.
§7

Valdebatt- kommande proiekt-OV plan.

o

Valdebatt

Odensjo Sockenråd och Lingonbygden i samverkan h6ll en valdebatt den 20 augusti 2O18 på
Tallklinten i Odensj6. En representant får varje parti, som ståller upp i kommunvalet 2018, kom till
debatten. Henrik Petersson var moderator frir debatten och gjorde en fantastisk insats. Politikerna
hade fått tillsånt 5 frågor i f6rvåg som de kunde fiirbereda samt de fick 1O ja och nei frågor och

publiHrågor. Politikerna skdtte sig fint och hdlltidsplanen så att allt innehållfick plats i debatten.
Tallklinten blev fullt med intresserade gåster och kvållen blev intressant och givande ftir alla.
Artikel fiire debatten och ett reportage efter, fanns att låsa itidningen Smålånningen.
Odensjti Sockenråd stod fair kostnaden av miitet.

o
FOrslag

Kcmmande projekt

till Bygdegårdsfdreningen om båttre skyltning tlll Tallklinten fdrs vidare till f6reningen.

David Salomonsson och Lisa Martinsson kommer att fortsåtta vara Odensj6 Sockenråds
representanter ;sommarfestkomittdn. F6rslag som kommer upp under året lyfu av David
Salomonsson i kommitt6n.
0v - plan

.

Kerstin Lindestam år uttagen till prioriteringsgruppen fiir Ljungby kommuns 0V plan som
representant f<ir Odensjri Sockenråd. Forsta mritet hålls den 4 september 2018 i Ljungby
kommunhus. Kerstin Lindestam uppdaterar Odensj6 Sockenråds styrelse om arbetet rned planen
samt tager med ftirslag i 0V planen som kommer från styrelsen.
§8 Lingonbygden - medlemsavgift
Svante Nilsson tager upp inbetalningen av medlemsavgiften med Lingonbygdens styrelse, om det år
per kalenderår eller ldpande från inbetalningen sker i år.
Kerstin Lindestarn fick till uppgift att kontakta Lingonbygden per rnail i samma årende.
§9 6vrigt
David Salomonsson redogjorde f6r årets sommarfest i Odensj6 som fick en bra ekonomi och var igen

mycket vål planerad samt vålbestikt.
Fdrrslag i ssrelsen om att etablera luftgevårss§tte iOdensjd fdr nåsta år understikes.
Busskur iTorseryd vill behandlas på nåsta mtite.
Gdran Nennefors informerade om Onne Sluss samrådsmdte.
Feir att styrelsens medlemmar skall hinna med att deltaga i m6tena har s§relsen framlagt ett forslag
om att lågga mdtena senare på kvållen. Vivill på f6rs6k infiira detta på nåsta mdte som vi såtter till

att brirja k|.20:30.
§10 Nåsta milte
Nåsta m6te bliver den 18 oktober 2018 kl. 20:30 i Fabriken Odensj6.
§11 M6tet avslutas
David Salomonsson avslutade m6tet som efterfriljdes av Sockenrådets årliga kråftskiva. Sockenrådet
sponsorerade kråftorna sarnt råkor till festen. Resterande mat och dryck var knytkalas.

Vid protokollet:

Ordfdrande:

e-rt*J

Æ

David Salomonsson

Kerstin Lindestarn

