
Dädesjö Sockenrådsmöte
Protokoll tisdagen den 27 februari 2018, klockan 19.00

Närvarande: 
Vanja Linnebjörke, Jens Persson, Göran Engkvist, Henrik Eriksson, Johan Forsman och Caroline Svensson

§1. Vanja öppnade mötet

§2. Caroline valdes till sekreterare

§3. Henrik valdes för justering av protokollet

§4. Sockenrådet diskuterade detaljer inför bilbingo 2018, då LIFs möte angående bilbingot uteblev den 26/2. Henrik, 
Vanja och Caroline har träffats tidigare i februari och diskuterat bilbingot. Magväskorna och de gula västarna saknas 
fortfarande. Förslag ligger på att köpa in nya västar och då få dem sponsrade genom företagsloggor på ryggen. Henrik 
kollar kostnader på västar. Vanja letar efter magväskorna. Vi inväntar LIFs möte för ytterligare information.

§5. Vanja har skickat in förfrågan till Vidingehem angående skolans framtid. Hon fick dock svaret från VDn Per-Åke 
Janén att de inväntar riksdagsvalet 2018. Svaret inkluderade även att det inte finns någon tidsbegränsning för 
behovsanalysen som görs kring skolan i nuläget. Förslag ligger att sätta in ett nummer till utbildningsförvaltningen, 
exempelvis Malin Lauder, i sockenbladet för att uppmuntra sockenborna att visa missnöjet kring skolans 
isidosättande. 

§6. Rådet diskuterade en samordna en arbetsdag för att röja sly nere vid Dällingen, då det börjar bli förvuxet vid 
vattnet. Förslag är att skriva en lapp med datum till Dädesjöborna och dela ut samtidigt som nationaldagslappen i maj.

§7. Distribution av sockenbladet diskuterades och Jens tillfrågades om han vill ta på sig hela socknen mot betalning. 
Han ska fundera på det, men denna gång gör vi som vanligt. Anna tillfrågas om hon vill lära sig köra Eke/Målajord så 
Jens bara behöver köra en by varje gång, det vill säga Dädesjö, om vi fortsätter att köra varsin by.

§8. Socknens grannsamverkan diskuterades. Vanja föreslår att detta borde uppdateras och det beslutades att bjuda ut 
Anna Augustsson från Trygga gatan i slutet av maj/början av juni.

§9. Inbjudan har inkommit till årsmötet för Hela Sverige ska leva  den 6 mars 2018 på Villa vik. Vanja åker på detta 
möte.

§10. Övriga frågor.
Johan föreslår att genomföra en isbar i år också. Förslag ligger på att ha isbaren i Claessons backe fredagen den 16 
mars, klockan 19.00. Isbrytningen sker söndagen den 11 mars, på förmiddagen, vid Ramnåsa damm. Arbetet inför 
isbaren görs på torsdagen klockan 18.00, då hjälper de som kan till. Det som ska göras är exempelvis ljussättning, 
byggnationen av bar/bord och hämta knallabackens grillar. Johan fixar lappar för Karlssons Grafiska att trycka. 
Henrik fixar saft.

Definitionen av ideellt arbete diskuterades. Det beslutades att försöka ta upp ekonomiska ersättningar i förväg på 
mötena.

§11. Mötet avslutades.

___________________________________________                      ________________________________________
Vanja Linnebjörke, ordförande                                                           Caroline Svensson, sekreterare

___________________________________________ 
Henrik Eriksson, justeringsperson


