
onsdag 17 februari 2021

Styrelsemöte Angelstad Sockenråd
(Digitalt möte över messenger)

Närvarande: Iris Nilsson, Michael Åhlander, Jenny Karlsson, Robin Linnér, Johan Gunnarsson, Sebastian Skoglund

Mötet öppnas av ordförande Robin L

Sekreterare för mötet blev Sebastian S

Genomgång av föregående protokoll görs

 Badplatsen 

Så fort isen har töat ber vi Håkan Nilsson att hämta upp bryggorna så att de inte går 
sönder. Det har blivit en miss i kommunikationen mellan sockenrådet och Håkan.

Det var väldigt populärt att sätta upp bock och julgran med belysning vid badplatsen. 
Lokala bor kom ner på eget initiativ och hänge upp julkulor eller små lappar med fina 
meddelanden. Jenny och Iris var och inhandlade belysningen och det kostade ca 800kr 
totalt. Till nästa år förvarar Jenny julkulorna och belysning hemma hos sig.

Susanne J undrar om hon får lov att ställa ner lite ved vid grillplatsen som kan gå till 
försäljning?! Sockenrådet tycker att det låter som en god idé.

Tipsrunda

Frågorna är färdiga och kommer att sättas upp två söndagar i rad. Det kommer att finnas  
både barnfrågor och vuxenfrågor. Iris har fixat priser till 1:a till 3:e plats, både till vuxna 
och barn. Tipsrundan är mellan 14.00-16.00 den 21/2 och den 28/2.  

Årsmötet

Den 11/4 kl 17.00 blir det årsmöte utanför klubbstugan. Blir det bra väder så hålls det 
utomhus men blir det dåligt väder så ska vi köra det digitalt. Iris ordnar med fika till mötet 
och Sebastian ska kolla upp olika digitala möjligheter.

Vårstädningen 
Den 3/5 kl 17.00 är det dags för vårstädningen av badplatsen. Alla som bor i närheten 
eller utnyttjar badplatsen i allmänhet är hjärtligt välkomna. 
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Revidering sockenrådspärmen

Pärmen är full och frågan är vad som ska göras med alla gamla papper, protokoll och 
dylikt. Jenny kollar med kommunarkivet om de är intresserade av våra papper eller om 
de vet hur vi ska gå tillväga med dem.

Jenny Karlsson Michael Åhlander

_______________________ ___________________________


	Mötet öppnas av ordförande Robin L
	Sekreterare för mötet blev Sebastian S
	Genomgång av föregående protokoll görs
	Badplatsen
	Tipsrunda
	Årsmötet
	Vårstädningen
	Revidering sockenrådspärmen

