
Oderljunga Skola och Landsbygd 

Mötesprotokoll 
2015-01-12 

I. Mötets öppnande 

Leif-Åke Andersson öppnade det stadgeenliga mötet med Oderljunga Skola 

och Landsbygd klockan 18:30 den 12/1 i Skingeröd. 

II. Närvarande 

Följande personer närvarade: Caritha Lindell, Heidi Eriksson, Caroline 

Jonsson, Kai Mosegaard, Josefine Petersson och Leif-Åke Andersson.  

III. Godkännande av föregående mötes protokoll 

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 

IV. Rapporter 

a) Ekonomi : I föreningens kassa fanns 2014-12-31 42844,36:-. Av dessa 

finns 3391:- i kontantkassan. Sara Åhlén har 750 kr i kontantkassa, 

resterande har Kai Mosegaard.  

b) Skrivelser – inga skrivelser att diskutera.  

c) Övrigt; skolavslutningen: Uppskattat av lärare och personal med 

avslutningsblomma samt fikan som skänktes av föreningen efter 

adventsbingot.  

V. Nya ärenden 

a) Inkomna skrivelser: Nyckelharpsfolket ansöker om ett bidrag till 

Hagstadstämman 2015-06-06. Styrelsen beslutar att bevilja 

Nyckelharpsfolket 4000:-.  

 

VI. Hemsidan 

Josefine är ansvarig för att hemsidan påbörjas och förmedlar kontakt mellan 

hemsidans uppbyggare och Lennart Billsten. 

 

VII. Årsmöte 2015-02-02 kl 19:00 

Leif-Åke och Kai ordnar fika. 

Leif-Åke ordnar handlingarna till mötet, Caroline skriver 

verksamhetsberättelse samt bokar församlingshemmet. 

Särskild aktivitet: Caritha kollar med migrationsverket om någon kan komma 

och informera om hur situationen ser ut i landet etc.  

Som backup – Nyckelharpsfolket inbjuds att spela. 

Kallelse skickas ut senast 2015-01-19. Caroline lämnar i skola och förskola. 

Heidi sätter upp på anslagstavlor inom kommunen. Kai skickar till 

medlemmar. 

 

 

 



VIII. Kommande aktiviteter 

Disco 2015-02-13; info på inbjudan om hjälp från föräldrar. Ska tydligt 

framgå att ansvaret står styrelsen för men närvaro krävs av föräldrar.  

Invigning av fotbollsplanen, grillning och vernissage; Josefine pratar med 

Lisbeth Reimers. 

Vårdisco 2015-05-08; info på inbjudan om hjälp från föräldrar. Ska tydligt 

framgå att ansvaret står styrelsen för men närvaro krävs av föräldrar. 

Badkväll på Ugglebadet; 2015-03-21 mellan 17:00-20:00. Kiosken öppen 

17-19, föreningen bjuder på inträde. Endast för medlemmar. 

Trimbingo; 3/5, 10/5, 17/5, 24/5 

Hagstadstämman 2015-06-06 

 

 

IX. Övriga frågor 

Föreningen behöver en logga. Josefine ritar föreslag, Leif-Åke fixar i 

ritprogram. 

 

X. Nästa möte 
Nästa möte bokas till 2015-03-16 hos Josefine Peterson i Heljalt. 

 

 

Leif-Åke Andersson förklarade mötet avslutat. 

Protokollförare:  Caroline Jonsson 

 


