
Styrelsemöte Dädesjö sockenråd 11 april 2017

Närvarande: Jens Persson, Caroline Svensson, Vanja Linnebjörke, Henrik Eriksson

och Anna Rappe

1. Mötet öppnades av Vanja Linnebjörke.

2. Anna Rappe valdes till sekreterare och Henrik Eriksson till justerare.

3. Godkännande av föredragningslista

4. Våraktivitet – 6 juni.

Sockenrådet beslutar att anordna Dädesjödagen med nationaldagsfirande den 6 juni,
platsen förläggs till Hembygdsgården. Start kl 14.00 med nationalsången följt av ett
minilopp för barnen vid 14.30. Därefter blir det femkamp, tipspromenad samt fika
med egen fikakorg. Nedan följer uppkomna förslag och frågor:

Nationaldagsfirande med nationalsången och hissa flaggan. Fråga Henry
Ankarskiöld om han vill komma och spela nationalsången. Kan Maria sjunga?

Anna Svensson i Borgen har visat intresse för att driva en aktivitet för barnen. Vi
frågar henne om hon kan hålla i ett barnlopp, ett minilopp och ett för lite större barn.
Femkamp för vuxna och en tipspromenad. Drängalyft. Egen matsäck medtages.

Kyrkan har 3 parkbänkar som vi kan låna.

Vanja bokar hembygdsgården den 6 juni.

Caroline frågar Röda korset om de vill vara med och sälja lotter och fika.

Marknadsföring genom facebook, reklambladsutskick kring den 20 maj samt i
sockenbladet som kommer ut den 1 juni. ”Flyers” trycks upp av Karlssons Grafiska
och lämnas till förskole- och skolbarnen i Dädesjö.

Fråga Johan Forsman om han vill fixa en drängasten, pigasten och knattelyft.

Anna frågar Henry om han vill spela.

Kan Maria sjunga?

Vem hissar flaggan?

Carolin, Henrik, Anna, Anna S, och Johan?

Henrik samordnar nytt möte.



5. Ekonomi

Dädesjö ekonomiska förening

Dädesjö ekonomiska förening har äskat pengar till ett nytt plank, som beräknas kosta
35 000 kr, runt dansområdet på Knallabacken.

Sockenrådet beslutar att bidra med: 3500 kr.

Bingo

Monica Andresson har äskat pengar för utgifter som uppkommit i samband med
bingoverksamheten. Sockenrådet beslutar att bidra med 3500 kr.

Henrik har frågat Berit Danielsson om hon vill hjälpa till med bokföring och
deklaration. Berit har accepterat förfrågan.

6. Bilbingo

Sockenrådet saknar fortsatt en utbetalning från bilbingot 2016. Henrik ringer Kerstin
Hultkvist i Eke och efterlyser 9113 kr.

Bilbingo i Dädesjö kommer att anordnas vid sju tillfällen under året, med start 20 juni
och varje tisdag fram till och med 1 augusti.

Från och med år 2018 kommer inte Braås Ponnyklubb att vara general för bilbingot
längre. Kravet, för att få tillstånd, är att bingoverksamheten måste drivas av en
ungdomsförening. Sockenrådet får i uppdrag att hitta någon ny förening som kan driva
det. Ett förslag är Lenhovda idrottsförening LIF. I avtalet med den nya aktören ska
sockenrådet tydligt specificera att alla lokala föreningar ska få vara med om det finns
intresse för det.

7. Staffansgården

Vidingehem har beslutat att ta ut en timhyra på 150 kr/h fr.o.m att det nya larmet sätts
in i sommar. Vanja ringer Vidingehems VD och frågar om föreningar kan undantas
denna kostnad.

8. Vidingehem

Byggruppen (Vanja, Henrik och Johan) träffar Vidingehem under maj månad.



9. Sockenbladet: Nästa sockenblad 1 juni. Deadline, sista inlämningsdag 20 maj.

10. Nästa möte: Nästa möte blir den 17/5 kl. 18.30 i hembygdsgården (Vanja bokar)

Ordförande Sekreterare

Vanja Linnebjörke Anna Rappe

Justerare

            Henrik Eriksson


