Linneryds sockenråd
Samlingsförening för Linneryd sockens alla föreningar


Protokoll fört vid Linneryds sockenråds årsmöte 20160412 i
Sockenstugan
Närvarande
: Sofia Thor Elmqvist, Stina Åkesson, Maria Medin, Gunvor Juhlin, Birgitta
Bogren, JanOlof Petersson, Bertil Johansson, Ann Lang, Mats Karlsson, Ingegerd
Fransson, KarlErik Fransson, Åke Karlsson, Stina Åkesson, Linda Borglin.

§1
Årsmötets öppnande
Stina Åkesson hälsar välkomna och öppnar mötet.
§2
Val av mötets ordförande, sekreterare och pressreferent för årsmötet.
Stina Åkesson valdes till mötets ordförande, Linda Borglin till sekreterare och pressreferent
§3
Val av två protokolljusterare.
JanOlof Petersson och Bertil Johansson väljs till protokolljusterare.
§4
Godkännande av dagordningen.
Årsmötet godkänner dagordningen.
§5
Godkännande av kallelsen till årsmötet.
Årsmötet godkänner kallelsen.
§6
Styrelsens verksamhetsberättelse.
Årsmötet godkänner verksamhetsberättelsen.
§7
Kassörens rapport.
Kassör Mats Karlsson redovisar Sockenrådets resultatrapport. Totala intäkter är 23 600 kr
och kostnader är 30 941,50 kr vilket ger ett resultat på 7341,50 kr. Det som påverkar det
negativa resultatet är kostnaderna för Linnerydsdagen som uppgick till 19 229,50 kr.
Gatupratarna och reflexvästarna kan dock användas framöver. Kostnaden för toaletten till
området var förhållandevis dyr.
Det finns 46 994 kr i kassan.
De som sponsrar affären kommer att göra en inbetalning på 180 kr i juni.
§8
Revisionsberättelse.
Revisionsberättelsen redogjordes.
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§9
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
§ 10 Val av föreningens ordförande för det kommande året.
Omval av Mikael Kamph
§ 11 Val av övriga styrelseledamöter, kassör, sekreterare
Omval av Stina Åkesson som sekreterare, Mats Karlsson som kassör och Cecilia Cato som
ledamot.
§ 12 Val av styrelsesuppleanter
Omval av Maria Medin och Gunvor Juhlin
§ 13 Val av revisor och revisorssuppleant.
Omval av Åke Karlsson och JanOlof Petersson som revisorer. Linda Borglin valdes som
revisorssuppleant.
§ 14 Val av valberedning och sammankallande.
Omval av KarlErik och Ingegerd Fransson.
§ 15 Verksamhetsplan för år 2016.
Kommunkontakter och landsbygdsutveckling
Länsbygderådet
Nattvakten och Grannsamverkan
Trädgårdstippen
Städdag
Årets Linnerydsbo
Jobba för en säkrare trafikmiljö
En ny anslagstavla för samhällsinformation vid ”gamla” affären
Julmarknad
Främja befolkningsutvecklingen
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§ 16 Övriga frågor, ordet är fritt.
Sista dag för att rösta på årets Linnerydsbo är 15/4.
Tingsryd kommun har i Hållbar ekonomi del 3 gått ut med att de inte längre kommer att
sköta underhållet av enskilda vägar och utfarter utan det ska istället skötas av
vägsamfälligheter. Anledningen är att kommunen inte äger vägarna och vill då spara in de
pengarna för att satsa dem på gator istället.
Där måste Sockenrådet agera med skrivelser då enskilda vägar nyttjas av såväl skolbussar,
hemtjänst, sophämtning, turister mm
Medborgardialog hålls 2,3,4 maj i Konga, Urshult och Tingsryd. Beslut om Hållbar ekonomi
del 3 tas i juni.
Kaffestugan i Linneryd, Vieboda, Flishult, Korrö är fastigheter som kommunen funderar på
att sälja.
En avställd bil har stått parkerad en tid på parkeringen utanför Sockenstugan. Den är dock
flyttad nu.
På udden i Rolsmosjön har någon byggt ett kyffe på Stiftets mark och skräpat ner. Stina
Åkesson har kontaktat Länsstyrelsen.
24 april så har Ingmar Eriksson och Sockenrådet bjudit in nyinflyttade till Sockenstugan för
att välkomna dem till Linneryd och överlämna ett Lindlöv som Ateljé Lerpölen har gjort. Det
blir fika och sång följt av gudstjänst.
Numera behöver man bara öppna och stänga trädgårdstippen, tiderna är 912 jämna
lördagar enligt schemat.
Städdagen är planerad till den 21 maj kl 10. Det kommer att sättas upp lappar och vi får alla
informera våra föreningar.
Skyltarna vid gamla affären borde tas ner då genomresande tror att vi har en nedlagd butik.
Fler rastvakter behövs till skolan. Vill man vara rastvakt så kan man delta i
föräldraföreningens årsmöte den 2 maj för att få info om hur det går till.
Stina Åkesson informerade om grannsamverkan. Det pratas om ett samarbete med
Rävemåla då det är många i Bro som kör och de kan då åka åt båda håll.
Det borde röjas upp mot Linnerydssjön vid Holms väg så att vi kan sälja sjötomter i Linneryd.
Nästa möte hålls i Kyrkviksstugan den 21 juni kl 19.
Linneryds sockenråd Tallhaga 360 24 LInneryd Tel:0708 943494 Bg.56357544 e post:linnerydssocken@hotmail.se
Ordf. Mikael Kamph
Hemsida: linneryd.nu

Linneryds sockenråd
Samlingsförening för Linneryd sockens alla föreningar


§ 17 Mötets avslutande
.
Ordförande förklarar mötet avslutat

Vid pennan

Ordförande

Linda Borglin

Stina Åkesson

Justerare

Justerare

JanOlof Petersson

Bertil Johansson
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