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  Sockenstyrelsen 

   Protokoll 
 

Möte nr. 1/2020 med styrelsen för Västra Torsås Sockenråd. 
 

Tid och plats:  Onsdagen den 8/1 hos Cloé Lucas i Gunnarås. 

Närvarande: Therese Stjärnkrans, Rolf Erlandsson, Emma Brennander, Stina Gyllensten, 

och Cloé Lucas. 

Frånvarande: Dagar Groblad och Johanna Petersson 

 

§  1 Ordföranden öppnade mötet. 

 

§  2 Val av mötessekreterare 

Emma Brennander valdes som mötessekreterare. 

 

§  3 Val av justeringsman 

Stina Gyllensten valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

§  4 Dagordning 

Dagordningen godkändes. 

Övriga frågor inkom, se under §16 Övriga frågor. 

 

§  5 Föregående mötesprotokoll 

Mötesprotokollet gicks igenom och godkändes. 

 

§  6 Ekonomiuppföljning - Cloe 

Cloe gick igenom ekonomin. 

Alla fakturor är utskickade. De flesta är betalda, påminnelse utskickad. 

Mötet beslutade att det var ok att köpa fika samt gåvor till talarna till Sockenrådsmötet den 

5/2. 

 

§  7 Status hemsidan 

7.1 Programmeringsgruppen 

Text för GDPR ska tas fram, Rolf kollar på det med support från Mikael. Mötet tog 

beslut om att det är ok att Mikael fakturera för detta arbete. 

7.2 Nyhetsinlägg på hemsidan 

Vi har lagt upp ett schema för hur vi ska publicera inlägg på hemsidan fram till nästa 

styrelsemöte.  

 

§  8 Uppföljning Sockenrådsmöte i höstas 

Sockenrådsmötet i höstas var välbesökt och bra. 

 

§  9 Vuxenskolan  

Therese har tidrapporterat. Vi har nu 3000 kronor till vårt förfogande. 

 

§  10 Sockenrådets mål  

10.1 Nytt möte för att ta fram nya mål  

Vi träffas hos Rolf i Långasten den 4/2 kl.19.00. 
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10.2 Uppföljning av befintliga mål  

Vi har i stort sett uppfyllt de mål vi hade fram till år 2020. Det som finns kvar är: 

• Ordna en studiecirkel och göra en utvärdering. 

• Utreda ”Lilla Sockenbladet”. 

§  11 Grunskolan  

Fråga att ta med till Medbogardialogen. 

 

§  12 Skyltar    

Snyggt förslag på skyltar – utseendet godkänt av mötet. 

 

§  13 Belysningsplan   

Fråga att ta med till Medbogardialogen. 

 

§  14 Valberedningen  

2 vakanser. Förslag på möjliga kandidater till styrelsen lades fram, vidarebefordras till   

valberedningen. 

 

§  15 Sockenrådsmöte 5 feb  

15.1 Talare   

Rolf från FRG tillfrågas.  

15.2 Fika och presenter   

• Therese köper fika och present. 

§  16 Sockenstämma 22 april 

15.1 Förberedelser    

Emma skriver en verksamhetsberättelse till nästa styrelsemöte. 

Cloé tar fram årsredovisning. 

Årets Västra Torsås bo diskuterades, inlägg om nominering publiceras på hemsidan. 

15.2 Talare 

Alla funderar på möjlig talare/föreläsare för vidare diskussion vid nästa möte. 

15.3 Fika och presenter   

Nästa möte. 

 

§  16 Övriga frågor 

Beslut togs att även bjuda i Skatelövs socken till informationen från FRG den 5 feb. 

  

§  17 Nästa möte, sockenmöten och stämma 

Sockenstyrelse: 2/4 (Johanna) OBS nytt datum. 

Sockenråd: 5/2 2020 i Hynnenäs bygdegård. 

Sockenstämma: 22/4 2020 i Hynnenäs bygdegård. 

 

§  18 Mötes avslutas 

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 
Emma Brennander – Mötessekreterare   Therese Stjärnkrans – Ordförande 

 

 

    Stina Gyllensten  


