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Dagordning 
Styrelsemöte  2020-04-06 klockan 18.30-20.30 
  Gräsplanen ICA Nära 
 
Närvarande: Håkan Pålsson, Mikael Lövdahl, Marianne Andersson, Vivian Nix 
 
Förhindrad: Anna Sundberg, Kerstin Davidsson, Anna Abramsson, Hanna Karlberg, 
Hubbe Segerbratt 
 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Håkan Pålsson öppnade mötet 
 

2. Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor 
Dagordningen godkändes. 
Anmälda övriga frågor: 

 Anna S: flaggor, medlemsinformation 
 Håkan: Rydsgården 
 Mikael: gräsklippning, hemsidan, samhällsfrågor 

 
 

3. Val av justeringsperson 
Marianne Andersson 
 

4. Genomgång och godkännande av föregående protokoll 
Föregående protokoll godkändes. Medlemmarna hade läst utskicket via mail 
från Anna S.  
 

5. Rapporter 
5.1 Uppföljning 
 Offert nya flaggor – Anna S kollar till maj månads möte 
 Kontaktperson mot kommunen – Glömts att prata med Helena om detta. 
Mikael kontaktar Helena och stämmer av vad det innebär rent praktiskt. 
 
5.2 Ekonomisk rapport – inget att rapportera, Hubbe ej närvarande. 
 
5.3 Rydsgården – Håkan informerade att det är väldigt många avbokningar 
och i stort sett inga nybokningar. Har naturligtvis med Corona-situationen att 
göra. 
 
5.4 Ronneby kommun – inget att rapportera. 
 
5.5 Årshjul 

Påskpynt vid affären – påskris är uppsatt och uppmuntran till byborna 
och då främst barnen att pynta det har gått ut via Facebook och hemsidan. 
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Valborg – evenemanget inställt. Information gått ut via Facebook och 

hemsidan. Håkan tillser att information sätts upp på anslagstavlorna.  
 
Aktivitetsdag/byafest – festkommitén har hållit ett första ”start-upp-

möte”. Datum för evenemanget satt till 29/8. I nuläget är det för tidigt att ta 
beslut om festen ska ställas in pga Corona-situationen. 

 
 

6. Övrigt 
Frågor som har anmälts under punkt 2 samt Helenas Carlberg Anderssons 
medverkan. 
 
Helena 
1) Arbetsdag i samhället (istället för Valborg). Lyftes som hastigast på 

föregående möte. Nu mer konkreta idéer. Presenteras i punktform i 
blandad ordning. Namn inom parantes tar uppgiften. 
* samling vid ICA lör 2/5 mellan kl.11-12 då man tilldelas sopsäck 
* Miljöteknik ställer en container vid Ryd 
* Miljöteknik sponsra med priser (efter ihopsamlat skräp) (Helena) 
* Bio-checkar Centrumbiografen (Helena) 
* Lördagsgodispåsar till barnen 
* Samhällsföreningen grillar korv kl.12-14. Barn får gratis korv, vuxna 
betalar 10kr. Grillen från JSK. 
* Lottring 
* Annonsera på Facebook, hemsidan och anslagstavlorna. (Marianne 
anslagstavlorna) 
* Sammankomster på max 50 personer: är bara ytan i anslutning till ICA vi 
behöver tänka på detta och jag tror det löser sig då vi sprider ut tiden. 
* Mer kommer diskuteras i Messenger-gruppen och på ett extra-insatt 
möte. Vi får fördela uppgifterna. 
Senare på kvällen ansåg både jag och Håkan att vi varit lite väl snabba att 
ta beslut om när och hur hela detta ska anordnas. Vi måste nog diskutera 
inom hela styrelsen till att börja med. Dessutom anser vi att vi tidsmässigt 
inte hinner ordna allt då vi inte ens har ett ordinarie styrelsemöte inbokat 
innan arrangemanget är tänkt. När punkterna sammanställs inser vi också 
att det tenderar att bli ett lite för stort tilltag i dessa Corona-tider. 
Lämpligast vore att skjuta på det en bit in i maj månad. 

 
Anna 
1) Offert flaggor. Togs upp under punkt 5. 
2) Johannishus-blad. Anna föreslår att vi i styrelsen sätter samman 

samhällsinformation för byborna som ska delas ut i brevlådorna. I detta 
berättar vi hur vi jobbar och vad vi ämnar göra framöver m.m. Hon åtar sig 
uppgiften att sätta samman detta, gärna tillsammans med Kerstin om hon 
är intresserad. 
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Styrelsen ställde sig bakom detta och ger Anna fria händer. Hon får ta 
hjälp av styrelsemedlemmarna i den mån det går. Vi hjälps sedan åt att 
dela ut detta efter granskning av dokumentet gjorts. 
Behöver göras ett antal hundra kopior, det får vi ha i åtanke. 
 

Håkan: Rydsgården. Likt rapport under punkt 5 delger Håkan styrelsen 
information att det i stort sett har avstannat med uthyrningar och att vi får 
ställa in oss på att det i år kan bli betydligt mindre inkomster från denna 
verksamhet. 
 
Mikael 
1) Gräsklippning. Ska styrelsen eller någon annan nyttja föreningens 

gräsklippare för att underhålla vissa gräsytor? Får diskuteras vidare på 
nästkommande möte. Mikael kontaktar Thomas A som förmodligen har 
gräsklipparen i sin ägo för närvarande då den ska vara i 
Samhällsföreningens ägande. 

2) Hemsidan. Mikael vill stämma av med resterande styrelsemedlemmar om 
någon information saknas på hemsidan eller om de på annat vis vill se 
förändringar av densamma. Närvarande medlemmar tyckte hemsidan har 
fått en ordentlig ansiktslyftning och är nöjda. 

3) Samhällsfrågor. Mikael undrar, utöver de årliga evenemangen, vad vi ska 
jobba med för byborna i övrigt. Kan vi få med oss åldersgruppen 
”ungdomar” (runt 13-17 år)? 
Efter kort brainstorming kom vi på att spontana mindre aktiviteter som inte 
kräver så mycket planering kan vara en möjlighet. Ungdomar är duktiga på 
att snabbt sprida information via sociala medier. 
- A-traktor-träffar vid ICA med mini-cruising. Det har blivit allt populärare 
med A-traktorer, mopedbilar och mopeder. Samordna en träff där 
ungdomarna kan ”hänga”, byta idéer och träffa nya vänner. Avslutas med 
en liten cruising genom byn. Med fördel när det blivit lite ljusare och 
varmare på kvällarna. 
- Sportaktiviteter på spontanidrottplatsen, JSK’s fotbollsplan/hinderbana 
och liknande. Föräldrar möter ungdomarna eller blandar i lag. Kan vara 
fotboll, brännboll, 5-kamp och liknande. 
- Käpphäst-tävlingar. Har blivit poppis. Varför inte tillverka sin egen häst 
först och sedan ”tävla” med/mot vänner och föräldrar. 
- Andra idéer någon? 

 
 

7. Nästa möte: 4 maj kl.18:30. Plats meddelas senare. 

 

8. Avslutning 
Efter fika i det gröna förklarade ordförande mötet avslutat. 
 



 
JOHANNISHUS SAMHÄLLSFÖRENING 
   
 

4 
 

  



 
JOHANNISHUS SAMHÄLLSFÖRENING 
   
 

5 
 

Vid protokollet 
 
 
 
_________________________ 
Mikael Lövdahl 
 
 
 
 
Mötesordförande Justeras 
 
 
 
_________________________ ___________________________ 
Håkan Pålsson Marianne Andersson 

 


