
söndag 9 februari 2020

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

Mötet öppnas av ordförande Ulf A

Genomgång av föregående protokoll görs

 Badplatsen 

Ulf har kontaktat Bernt Gudmundsson angående en ny gunga till badplatsen. Det 
kommer inte att vara prioriterat av kommunen förrän tidigast 2021. 

Grannsamverkan

Grannsamverkan i Öjarp går ihop med Bolmen och Angelstad och tänker starta en egen 
sluten facebookgrupp där bara lokala hushåll blir inbjudna. Där är det tänkt att det ska 
läggas upp allt ifrån en suspekt bil som kör omkring till inbrott osv.

Cykelfest

• Cykelfesten har vi spikat till den 25/4-20. 

• Sebastian fixar ett flygblad samt kollar med skolan om det finns möjlighet till att 
trycka upp ca 200 exemplar för att vidare delas ut till Angelstads tätort.

• Jenny kollar med klubbstugan om den går att hyra den till det gemensamma 
musik quizet som får avsluta kvällen. Jenny lägger även ut eventet på fb. 
Intresseanmälan ska göras genom fb, våran hemsida eller mejlas till oss innan 
den 25/3. När vi vet om det finns ett intresse av detta så tar Sebastian och 
Christin och sätter ihop allt.
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Höstevent

• Eventet är spikat till lördagen den 26/9-20

• Iris har varit i kontakt med Göran Ebenhart som tar 7000 kr + reseersättning för 
köra stand-up i ca 45-60 minuter.

• Micke kollar med Folkets hus om det finns möjlighet att hyra lokalen under denna 
kväll.

• Jenny kollar med livebandet (Anton & Markus) som spelade under 
Angelstaddagen om de är intresserade av att avsluta kvällen efter Göran.

• Mat och dryck funderar vi vidare på.

Nästa möte är Årsmötet, söndagen den 8/3-20 kl 17.00 i klubbstugan

Jenny Karlsson Michael Åhlander

_______________________ ___________________________
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