
 

  Sida 1(2) 
  S ockenstyrelsen 

   Protokoll 
 

Möte nr. 3/2020 med styrelsen för Västra Torsås Sockenråd. 
 
Tid och plats:  Tisdagen den 14/7 hos Rolf Erlandsson i Långasten 
Närvarande: Therese Stjärnkrans, Rolf Erlandsson, Stina Gyllensten, och Cloé Lucas. 
Frånvarande:  Dagar Groblad, Emma Brennander och Johanna Petersson 

 
§  1 Ordföranden öppnade mötet. 

 
§  2 Val av mötessekreterare 

Stina Gyllensten valdes som mötessekreterare. 
 
§  3 Val av justeringsman 

Rolf Erlandsson valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
§  4 Dagordning 

Dagordningen godkändes. 
Övriga frågor inkom, se under §11 Övriga frågor. 

 
§  5 Föregående mötesprotokoll 

Mötesprotokoll ej färdigställt. 
 

§  6 Uppdatera bolagsverkets uppgifter - Therese 

Detta sker efter årsstämman.  
 
§  7 Ekonomiuppföljning - Cloe 

Cloe gick igenom ekonomin. 
Ett tidigare okänt konto med pengar finns hos Swedbank i Alvesta.  
Ansökan ska ske om momsbefrielse men detta får ske efter årsstämman.  

 
§  8 Status hemsidan 

7.1 Programmeringsgruppen 
Löpande uppdateringar sker. Nytt formulär för företag/föreningar när de önskar vara 
med på hemsidan ska tas fram.  
7.2 Nyhetsinlägg på hemsidan 
Vi har lagt upp ett schema för hur vi ska publicera inlägg på hemsidan fram till slutet 
av augusti.  
 

§  9 Hantering av Corona 
Krisberedskap 

Kurs pausas till lämpligt tillfälle 
Medborgardialog 
Även här får vi avvakta utvecklingen av Corona 
Sockendagen 

Ställs in pga av Corona. Therese skriver ett inlägg till hemsidan om varför och att vi 
planerar att ordna sockendagen nästa år om möjligt.  
Sockenråd 

Även här avvaktar vi och följer utvecklingen 



 

  Sida 2(2) 
Samverkan med andra föreningar 
Avvaktande även här 

 
§  10 Vuxenskolan – Therese  

Therese ska kolla med vuxenskolan om möjlighet till digital 
föreningsutbildning.  
 

§  11 Övriga frågor 
 Skyltning  

Skyltning med information om hemsidan vastratorsas.se pågår. Skyltar delades 
ut så styrelsemedlemmar kan hjälpas åt att sätta upp dessa på lämpliga ställen.  

  
§  12 Nästa möte och stämma 

Sockenstyrelse: 13/8 via telefon.  
Sockenstämma: 30/8 2020 i Björkbacken. 

 
§  13 Mötes avslutas 
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
Vid protokollet   Justeras 

 
Stina Gyllensten – Mötessekreterare   Therese Stjärnkrans – Ordförande 
 
 
 
    Rolf Erlandsson 


