
söndag 20 januari 2019

Styrelsemöte Angelstad Sockenråd
Närvarande: Iris Nilsson, Michael Åhlander, Ulf Andersson, Jenny Karlsson, Johan Gunnarsson, Sebastian Skoglund

Mötet öppnas av ordförande Ulf A

Genomgång av föregående protokoll görs

Föreningsmöte 

Vi pratade om att eventuellt försöka få tag i andra närliggande föreningar och ha ett 
gemensamt möte den 3/3 kl 18.00 för att veta lite mer om varandra.

Angelstad dagen 

Den 25 maj spånar vi på om vi eventuellt kan få till Angelstad dagen för att alla lokala 
företag ska få möjlighet att visa vad just deras företag specialiserar sig på.
Vi tänker oss möjligen utebingo vid badplatsen, hemmamatch för Aif, ute gympa pass, 
ponnyridning, vattenbollar osv. Tänka föreningar/företag att bjuda in bl.a

- Bolmens fritidsförening
- Honung på Olofsgård
- Uffe Aj-maskiner
- Angelstad licenssvets
- Sollans café 
- Lilla salongen   
- Aif
- Gunnel & Nettan
- Sivert Olsson
- Tms
- Lennart Hansson
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 Dialogmöte i folkets hus

Den 21/11 var det dialogmöte i folkets hus. Polisen informerade om bl.a antal inbrott 
anmälda under 2018, vilket var 19st och en markant minskning sedan tidigare. 2017 
anmäldes 36 st. Det var klagomål angående tillgängligheten på 114 14. De jobbar för 
fullt med detta. Sockenrådet stod för fika och det kom ett 30-tal personer. Ulf och Iris 
ordnade med smörgåsar och sockenrådet gick med 1300kr i vinst efter utläggen.

Hemsidan

Vi söker vackra foton på Angelstads natur till den nya hemsidan. Bidraget skickar man in 
till sockenrad@angelstadbolmen.se och vinnare kommer att utses. 

1:a pris Fiskekort för Bolmen (årskort)
2:a pris Presentkort hos Lilla salongen (Lina)
3:e pris Entré till två av Aifs hemmamatcher (valfria) 

Jenny lägger upp på facebook.
 

 Ansöka om bidrag för belysning vid badplats

Sebastian och Iris försöker att formulera ihop ett brev till Lisa Åberg på tekniska 
förvaltningen för att få till belysningen vid badplats, piren och återvinningsstationen.

Nästa möte den 3/3 kl 18.00 i klubbhuset 

 Årsmöte den 11/3 kl 19.00 i klubbhuset

Jenny Karlsson Michael Åhlander

_______________________ ___________________________
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