
Torsdag 7 juli 2022

Styrelsemöte Angelstad Sockenråd
(Digitalt möte över messenger)

Närvarande: Anna Troste, Michael Åhlander, Jenny Karlsson, Robin Linnér, Hannes Jakobsson, Rebecka Linnér, 
Sebastian Skoglund

Mötet öppnas av ordförande Robin L

Sekreterare för mötet blev Sebastian S

Genomgång av föregående protokoll görs

 Badplatsen 

Vårstädningen - Den årliga vårstädning av badplatsen kommer att ske den 2 maj från 
17.00. Hoppas att många ansluter.

Kommunen - Kommunen kommer själva att gå en inspektionsrunda vid badplatsen för 
att kolla bl.a badhytterna, som inte blev särskilt bra vid ommålningen förra året. Vilket 
datum de kommer ut till oss är högst oklart. Vi vill gärna att någon av oss i styrelsen är 
med vid denna inspektion för att visa vad vi önskar göra och för att bolla lite idéer direkt 
med rätt personer från kommunen.  

Bryggorna -Bryggorna ska tittas igenom. Det finns nya beslag att hämta på kommunen 
så Micke ska ta kontakt med dem för att få ta några. Även brädor behövs bytas på 
bryggorna.

Sommarjobbare - Sebastian kollar med grabbarna som jobbade förra året om de är 
sugna att jobba även i år.

Övrigt - Fler bord behövs vid badplatsen.
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Tipspromenad 24/4

Rebecka och Anna skriver frågorna tillsammans. Rebecka har ordnat med formulär inför 
tipsrundan så att man kan beställa en liten fikakorg ifrån stenlunden.
Ljungby sadel, Elon, och ELTT sponsrar med priser. 100kr/200kr/300kr. 
Rebecka fixar priserna. Hannes och Jenny fixar pennor.

Bidrag

Bidrag från Arvsfonden och från Linnér finns att söka. Sebastian ska ansöka om 
utvecklingsstöd (tidigare stimulansbidraget)
Rebecka kollar om andra bidrag finns att söka.

Föreningar

Vi pratade om att på något vis göra en kartläggning av de föreningar och företag som 
finns i Angelstad med omnejd för att kunna få till mer samarbeten i framtiden.

Jenny Karlsson Johan Gunnarsson

_______________________ ___________________________
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