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        SockenstyrelsenSockenstyrelsenSockenstyrelsenSockenstyrelsen    

   Protokoll 
 

Styrelsemöte nr. 1/2020 för Västra Torsås Sockenråd.  
 
Tid och plats:  Tisdagen den 13/10 2020, Opparyd Gunnarås 
Närvarande: Therese Stjärnkrans, Rolf Erlandsson, Dagar Groblad, Åsa Nyhlén, Tomas och 
Cloé Lucas. 
Frånvarande:  Stina Gyllensten 
 

1. Ordföranden öppnade mötet. 
 

2. Val av mötessekreterare 
Val av roterande sekreterare. För dagens möte blev Cloé sekreterare. 
 

3. Val av justeringsman 
Rolf valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 
4. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 
 

5. Presentation av nya styrelseledamöter och styrelsen 
Styrelsen välkomnar Åsa Nyhlén och Tomas Tillström. 
Styrelsens ledamöter presenterade sig för varandra. 
 

6. Presentation av Sockenrådets mål 
Sockenrådets mål fram till 2020: 
- Ta fram en ny uppdaterad hemsida för Västra Torsås 
- Göra minst en publicering per månad på hemsidan 
- Ordna en studiecirkel och göra en utvärdering av denna 
- Kalla till Sockenrådsmöten minst två gånger per år 
- Anordna en stämma per år 
- Anordna en Sockendag per år 
- Anordna en biltipsrunda på valdagen 
- Utreda ”Lilla Sockenbladet” 
- Öka dialogen med kommunpolitikerna 
 

a. Vad ska vi fokusera på nu 
Vi valde att lägga vår fokus framöver på: 

- Publicering på hemsidan 
- Öka dialogen med kommunpolitikerna 
- Ordna en studiecirkel och göra en utvärdering 
- Kalla till Sockenrådsmöten minst två gånger per år 
- Anordna en stämma per år 
- Anordna en Sockendag per år 

”Lilla Sockenbladet” verkar svår att lägga tid på för närvarande. 
 

7. Ekonomiuppföljning  
Cloé gick igenom ekonomin. 

Om rådande situation tillåter det! 
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Fakturor för företagsannonsering på hemsidan skickas ut vecka 43. 
 

8. Godkännande av publicering av uppgifter på hemsidan – Rolf 
Åsa Nyhlén och Tomas Tillström skriver under och godkänner. 
 

9. Status hemsidan 
a. Programmeringsgruppen 

Rolf kontaktar Mikael för att ta reda på hur man kan: 
- Komplettera besöksmål på hemsidan med gps-koordinater samt även karta om möjligt 
- Byta föreningars format till samma upplägg som företagarnas. 
- Återkoppla inlägg från hemsidan på facebook. 

 
10. Sockenrådsmöte i höst? 

Vi väljer att ställa in sockenrådsmötet i höst på grund av den ökande smittspridningen. Vi 
hoppas däremot att kunna anordna ett möte i februari. 
 

11. Vuxenskolan – Therese 
Therese har kontaktat Vuxenskolan angående studiecirklar med tema ”förening” men har inte 
fått något svar ännu. 
 

12. Medborgardialog med kommunpolitikerna 
Förslag av några ämnen: 

- Gatubelysning 
- Skolskjuts 
- Äldreboende 
- Lägenheter/boende 
- Närtrafik 
- Bibliotek Lönashult 
- Hulevik båtplats 
- Fritidsaktivitet 
- Åsnen 
- Framtid 

 
Möjlighet att framföra medborgardialog via Zoom eller live + Zoom. Detta kräver att vi hittar 
bra mikrofoner kanske från kommunhuset.  
 

13. Övriga frågor 
-  Västra Torsås sockenrådet har blivit nominerade till årets landsbygdsförening i 

Kronoberg (Kugghjulspriset). Galan kommer att hållas tisdagen den 20:e oktober och 
Therese kommer att representera föreningen. 

- Krisberedskap: Anordna en träff med Mette från Vinova(?) för en inventering av 
kompetens i Socknen. 

- En mejllista borde byggas för att skicka sockens information (inlägg på hemsidan)  
att diskutera med i detalj till nästa möte. 
 

14. Nästa styrelsemöte 
Tisdagen den 17:e november hos Therese Stjärnkrans 
 

15. Mötet avslutas 
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet. 

 
 
 
Vid protokollet   Justeras 
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…………………………………………………………………………            ……………………………………………………………………………………    
Cloé Lucas    Therese Stjärnkrans 
Mötessekreterare   Ordförande 

                    
    
                …………………….…………………….…………………….…………………….    
    Rolf Erlandsson 


