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Protokoll fört vid styrelsemöte, Johannishus samhällsförening, måndagen 
2 mars 2020, klockan 18.30. 
 
Närvarande: Håkan Pålsson, Hubbe Segerbratt, Marianne Andersson, Mikael 
Lövdahl, Anna Sundberg, Kerstin Davidson, Vivian Nix, Anna Abramsson. 
 
Förhindrad: Hanna Karlberg.  
 
 

1. Mötets öppnande 
Föreningens nyvalda ordförande, Håkan Pålsson, öppnade mötet och hälsade 
alla välkomna. 
 
Beslöts att utse Kerstin Davidson att jämte ordförande justera dagens 
protokoll. 
 
 

2. Information  
Helena Carlberg Andersson informerade om  
- Ronnebyslingorna och på vilket sätt Johannishus kommer att vara en del 

av detta projekt.  
- Ronneby kommuns fördelning av försköningspengar för 2020 är klar och 

Johannishus har tilldelats det man ansökt om, totalt 57 000 kr fördelat på: 

Gallring av grönområdena vid Iglasjövägen, Trollamovägen och 
Klockarevägen. 
Rensning och gödsling av planteringen vid ICA. 
Upprustning av postboden i Liatorp. 

Helena informerade vidare om att hon kommer att författa en skrivelse till 
Ronneby kommun gällande sänkt hastighet till 50 km/h samt ett 
övergångsställe vid skolan. Vid affären en utökning av sträckan 50 km/h och 
även här ett övergångsställe. 
Hon kommer även att på nytt lyfta frågan om upprustning och försköning vid 
stationshuset.  
 
Helena anmälde också sitt intresse för att vara behjälplig vid aktiviteterna på 
Valborg och aktivitetsdagen/byafesten längre fram i sommar.  
 
Slutligen lämnade Helena ett förslag om en arbetsdag i samhället och vad en 
sådan kan innehålla. Styrelsen kommer att ta med sig Helenas tankar till 
kommande möten. 
 
Styrelsen tackar Helena för informationen. 
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3. Övriga frågor 
3.1 Förslag om en fast dagordning. 
 

Beslöts om en fast dagordning enligt förslag. Bilaga 1. 
 
 
3.2 Förslag om fasta mötesdagar. 
 

Beslöts att styrelsen träffas första måndagen i månaden, klockan 18.30-
20.30, i första hand på Rydsgården. 
 

 
3.3 Förslag om en årsplanering. 
 

Beslöts att under verksamhetsåret 2020 skall samhällsföreningen planera 
och genomföra: 

- Påskpynta vid affären, lördagen 4 april.  
- Valborg på Rydsgården.  
- Aktivitetsdag/byafest. 

 
 
3.4 Diskussion om Rydsgården 
 

Ekonomi, skötsel och bokning. 
Håkan och Hubbe skall återkomma med ett förslag på en praktisk 
lösning gällande bokning och betalning samt möjlighet att boka online. 
 
Städningen 
Det är viktigt att denna tjänst sköts regelrätt. 
 
Beslöts att det inte längre är möjligt att köpa till städningen när man hyr 
Rydsgården. Undantaget kommunens äldreförvaltning som redan har 
köpt denna tjänst, året ut.   
 
Diskussion om praktisk lösning av denna städtjänst året ut. Ett 
samarbete med JSK skall undersökas. 

 
 
3.5 Flaggan 

Föreningen är i behov av nya flaggor. Micke kommer att uppdatera 
loggan. Föregående års styrelse tog in offerter på nya flaggor. Anna skall 
se om dessa fortfarande är aktuella, annars begära in nya. 

 

3.6 Hemsidan 
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Micke skall se över vad som behöver åtgärdas på hemsidan. Han 
kommer inte att ha något uppdateringsansvar.  
 
 

3.7 Kontaktperson mot kommunen 
 

Beslöts att bordlägga ärendet. Helena skall tillfrågas om vad uppdraget 
innebär. 
 
 

3.8 Styrelsens ersättning/arvode 
 

Föreningens årsmöte har beviljat 10 000 kr i styrelsearvode att fördelas 
inom styrelsen.  
 
Beslöts att arvodet skall användas till en gemensam aktivitet längre 
fram.  

  

  
4. Nästa möte 

Styrelsen sammanträder nästa gång måndagen 6 april klockan 18.30. Plats: 
Rydsgården. 
 
 
 

5. Avslutning 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 
 
 
 

Vid protokollet 
 
 
  
Anna Sundberg 
 
 
 
Mötesordförande  Justeras 
 
 
    
Håkan Pålsson  Kerstin Davidson 


