
tisdag 13 december 2022

Styrelsemöte Angelstad Sockenråd

Närvarande: Rebecka Linnér, Michael Åhlander, Robin Linnér, Sebastian Skoglund

Mötet öppnas av ordförande Robin L

Sekreterare för mötet blev Sebastian S

Genomgång av föregående protokoll görs

Föreningsmöte 

Det skulle hållas ett möte i november, men det har blivit uppskjutet på obestämd tid.

Postkodstiftelsen

Sockenrådets har sökt och blivit beviljade 50.000kr i stöd för att utveckla bygden och 
göra den mer attraktiv för invånarna. Pengarna kommer att utbetalas under början på 
februari 2023. Alla pengar måste användas till våra evenemang, annars ska de tillbaka 
till postkodstiftelsen. I samband med detta har vi tagit fram en budgetmodell för klar 
översikt av samtliga evenemang.Vi behöver marknadsföra dessa för att behålla stödet.  
Det diskuterades om vi kunde ha ett informationsmöte i anslutning till årsmötet för att 
berätta om alla evenemang som kommer att hållas under året. Kanske hyra in någon för 
att hålla en föreläsning inom något trevligt ämne och/ eller bjuda på någon form av mat. 
Sedan får de som vill stanna kvar för att vara med på årsmötet. Det finns bidrag att söka 
för detta genom By2030.



tisdag 13 december 2022

Jul jakt

Det kommer att anordnas en jul jakt i Bolmen den 21/12 kl 18.00 av Bolmens 
fritidsförening. Samma upplägg som den populära Halloween jakten som Rebecka satte 
ihop tidigare. Rebecka kommer även att vara där och sjunga jullåtar under kvällen.
Pris 30kr

Flyers

Vi diskuterade fram ett förslag om att eventuellt göra flygblad för alla kommande 
evenemang under 2023 med de övriga föreningarna. För en rimlig slant kan postnord 
printa ut och leverera detta till brevlådorna i socknen. Bidrag finns att söka i samband 
med utvecklingsstödet (stimulansbidraget) 

Nästa möte den 6/2 -23 kl 17.00

Jenny Karlsson Johan Gunnarsson

_______________________ ___________________________
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