
Mötesprotokoll 2015-03-08 Eneryda Bygderåd 

§ 40 Mötet öppnades 

§ 41 Närvarande: Sanna Dahlström, Cecilia Lindsten, Katarina Dahlström, Johanna 

Senges, Annika Sundström, Greta Ivarsson 

Frånvarande: Alexander Denes, Kristina Nordenmark 

 

§ 42 Föregående mötesprotokoll upplästes. 

§ 43 a) Namninsamlingarna.  

Cecilia har fått svar från trafikverket ang. planskild korsning. De säger 

att kommunen behöver ha planer på detta. Svaret läggs med detta 

protokoll som bilaga.  

Namninsamlingen för tågstopp i Eneryda. Den som vi lagt i Liatorp är 

försvunnen. Någon har hämtat den, vi vet inte vem. Lappen på Borox, 

OBIK och i Scoutlokalen hämtas senare. Vi låter de ligga till nästa 

möte. Uppföljning på nästa möte. 

b) Gemensamma aktivitet HLR – Vi inväntar fortfarande svar från EIF 

och Kultur och Fritid.  Bordlägges till nästa möte. 

c) Hemsidan. – Det finns mer information som vi kan lägga in på 

hemsidan. Vi tar inspiration av Diö samhällsförenings hemsida. Sanna 

kontaktar företagen och hör om de vill vara med på vår hemsida med 

logga, kontaktuppgifter och länk till hemsida/facebooksida. 

Katarina tar in information om service som vi har i byn, Annika kollar 

upp utflyktsmål, Johanna tar reda på vad vi har för hyresvärdar mm. 

När vi har informationen skickar vi den sammanställt till Sanna så 

lägger hon in det på hemsidan. Annika pratar med Anette Moberg om 

foton, Johanna pratar med Ingrid om de vykort de visade på förra 60+ 

mötet. I övrigt fyller vi på information efter hand. Vi pratar vidare på 

nästa möte. 

d) Översiktsplanen – Synpunkterna på översiktsplanen är inlämnade. Vi 

har inte fått någon respons från kommunen. Vi lägger upp den på 

hemsidan. 

e) Stadgarna – Vi har hittat stadgarna. Elisabeth Karlsson hade de allra 

första protokollen och stadgarna. Vi diskuterade stadgarna och om vi 

vill förändra något. Vi röstar för att föreslå årsstämman att ha 

medlemsavgift i bygderådet, vilket innebär en stadgeändring.  Sanna 

och Johanna skriver ihop det nya förslaget. 

Vi har fått nej från de personer vi frågat om att bli nya 

styrelseledarmöter i bygderådet.  

f) Dekorationskurs av cupcake – Annika har just nu 4 anmälda. Hon är i 

Församlingshemmet. Annika behöver ingen hjälp den kvällen. 



g) Föredrag med Torsten Niklasson – Föredraget är bokat till den 23 

augusti kl. 17.00. Han tar 500 kr. Bordläggs till nästa möte. 

h) Valborg – Vi börjar 20.00. Kören kommer 20.30. Cecilia kontaktar 

kommunen för att se om hon kan ändra tid i bladet.  Johanna 

påminner Magnus Johansson två veckor innan om riset. Katarina går 

till polisen och betalar avgiften. Cecilia ordnar eldningstillståndet. 

Cecilia ordnar facklor och marshaller. Johanna tar med hållare till 

marshallerna.  

§ 44 Nya ärenden 

a) Förslag medlemsavgift i bygderådet – 150 kr för familj, 75 kr för 

enskild 

b) 25 års jubileum för bygderådet – förslag att ha en utställning med 

gamla tidningsurklipp och sammanställning av saker de anordnat. Vi 

diskuterar vidare på nästa möte . 

c) Home of home 16/3 kl. 13-16 – kan någon gå på det? Johanna kollar 

om det går att efteranmäla sig och går på det i så fall. 

§ 45  Övriga frågor 

a) Bidragsförfågan – kan bygderådet bidra med pengar till en låda där vi 

kan lägga sittunderlagen i. Vi säger JA. Katarina och Johanna kollar 

upp var vi kan hitta en trälåda att köpa in. Cecilia gör inköpet. 

b) Ansvarsområden i rådet – Vi alternerar vilka som skriver affischer, 

lappar och posters, sekreteraren skriver ut det. När det är mycket att 

skriva blir det för tungt för sekreteraren annars. 

c) Årsredovisningen är lämnad till Börje Rehn 

d) Önskemål om att ta hit Johan Smiths fotoutställning har framförts. – 

vi funderar på om vi kan ha det i samband med det vi planerar för 25 

års jubiléet. Bordläggs till nästa möte. 

e) Årsmötet – Cecilia ordnar fika. Styrelsen samlas kl. 13.30. Greta 

ordnar en annons till Viljanbladet. Kristina kontaktar tidningarna för 

att få in det i ”Händer i veckan”. Greta skriver 

verksamhetsberättelsen. Annika kollar om hon har förra årets kvar 

och skickar till Greta så vi inte missar något. 

§ 46 Nästa möte den 12/4 kl. 15.00 efter årsmötet i Församlingshemmet. 

§ 47 Cecilia kontrolläser protokollet innan utskick. 

§ 48 Mötet avslutat 

 


