
Dädesjö sockenråd 6 december 2016

Närvarande: Jens Persson, Johan Forsman, Caroline Svensson, Göran Engqvist, Vanja
Linnebjörke och Anna Rappe

Plats: Hemma hos Göran Engqvist

Mötets Ordförande Vanja Linnebjörke , Mötets Sekreterare Anna Rappe

1. Mötet öppnades av Vanja Linnebjörke.

2. Caroline Svensson utsågs till justeringsman

3. Julmarknaden – styrelsen konstaterade att julmarknaden avlöpt bra, det finns inga
konstaterade siffror på antalet marknadsbesökare, men känslan var att det var All Time
High, gissningsvis kring 1000-1200 stycken besökare. Det var ett stort flöde av
besökare hela dagen. Knallarna var nöjda med försäljningen. Många besökare
berömde marknaden. Både tomten som delade ut skumtomtar och getterna var mycket
uppskattade av barnen. Bilder ligger på facebook.

Ekonomiska biten kvar. Hyra av knallabacken, hyra av bord, annonser, banderoller,
granar, ved mm. ska betalas.

Förslag till förbättringar till nästa år:

- matta, sand eller salt till ingången, det var väldigt halt i entrén.

-någon form av sittunderlag att ha på bänkarna ute.

-Inbjudan. I utskicket inför nästa år ska vi vara tydliga med att grindarna till
marknadsområdet är låsta fram till 9.30 samt att alla utställare förväntas representera
sina montrar mellan 11.00-15.00.

-Gärna ännu bättre uppslutning vid förberedelser och i ordningsställning.

-Henry Ankarskiöld spelade dragspel under flera timmar, det var mycket uppskattat.
Önskvärt till nästa år vore att ha en högtalare så att det hörs bättre.

4. Bilbingo år 2016:

Bengt Forsman rapporterade till Göran Engqvist:

Omsättning: 600 295 kr

Vinster: 338 750kr

Övrigt: 79 283 kr



NETTO: 182 262 kr

25% till ridklubben 45 566kr

5% till Sockenrådet 9 113 kr

Det som blir kvar är 127 583 kr ska delas på de olika aktiva föreningarna (ca tio
stycken).

Vanja kontrollerar ifall Kerstin har betalat ut beloppet på 9 113 kr. Skriftlig
redogörelse samt resultat skulle varit lämnat senast den 31 augusti.

5. Ekonomi:

Mötet beslutar att ordförande Vanja Linnebjörke 750628-272 kassör Henrik Eriksson
841002-2712 var för sig får disponera föreningens produkter och tjänster.

• Inloggning på banken sker endast via företagskopplad dosa

6. Övriga frågor:

Johan Forsman föreslog att Sockenrådet skulle bygga en isbar i Claessons backe,
liknande den som byggdes i sockenrådets regi år 2010. Förslaget mottogs positivt och
det beslutades att aktiviteten genomförs under sportlovet, förslagsvis den 25 februari.

Skolan - Anna Tenje har haft möte med bla. framtidsgruppen, och har vid flera
tillfällen tagit upp alternativet med friskola. Det är inget som föräldraföreningen eller
framtidsgruppen arbetar för.

Smålands Nytt har varit ute och gjort ett reportage om skolan, gällande klassen  -Vad
hände egentligen? Anna Tenje har blivit intervjuad. Reportaget kommer i veckan.

7. Nästa möte: Nästa styrelsemöte blir den 17 januari kl. 18.00 hos Anna Rappe

Nästkommande möte blir ev. den 21 februari, i sockenstugan, gällande planering av
sockenrådsbladet samt isbaren.

Ordförande Sekreterare

Vanja Linnebjörke Anna Rappe

Justerare

Caroline Svensson


