
Oderljunga Skola och Landsbygd 

Mötesprotokoll 
2015-03-16 

I. Mötets öppnande 

Leif-Åke Andersson öppnade det stadgeenliga mötet med Oderljunga Skola 

och Landsbygd klockan 19:00 den 16/3 i Häljalt. 

Följande personer närvarade: Caroline Jonsson, Kai Mosegaard, Josefine 

Petersson och Leif-Åke Andersson. Lennart Billsten var inbjuden för att prata 

kring den gamla hemsidan.  

II. Godkännande av föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 

III. Rapporter 

a) Ekonomi: Diskot i församlingshemmet inbringade 86:-. Kassören har ännu 

inte fått någon räkning från kyrkan. 

Leif-Åke har ansökt 5000:- från kommunen.  

b) Skrivelser: Föreningen har fått förfrågan från kommunen att medverka i en 

Fritids- och kulturmässa den 5 september. Styrelsen beslutar att ej 

medverka då vi inte har något att erbjuda. 

c) Övrigt: Inget övrigt att diskutera.  

IV. Hemsidan 

Hemsidan kommer att heta oderljunga.nu och mailen kommer att vara: 

kontakt@oderljunga.nu 

För att komma åt mailen går man in på www.one.com, skriver in mailen samt 

lösen: odsol 

Välkommen-texten ska Leif-Åke fila på, Caroline och Josefins filar på 

”Föreningens Visioner”.  

V. Kommande aktiviteter 

 Aase Eriksson vill ha ett midsommarfirande på församlingshemmet – Leif-
Åke försöker få till möte med Kyrkan för planering av kommande 

aktiviteter. 

 Bad 28/3 till en kostnad av 600:-/timme samt 500:- för värme. Totalt 
2300:-. Kai överför pengar till Carolines konto. 

 Invigning av fotbollsplan/Öppet Hus skolan. Samtal med Lisbeth 18/3. 

 Bakluckeloppis. Vi bestämmer Möllan den 17/5. Bilarna ska vara på plats 
9:30 och försäljningen startar 10:00-13:00. Kostnad: 50:-/bil och 100:- för 

bil och släp.  

 Trimbingo 3/5, 10/5, 17/5, 23/5. 17/5 blir i samband med Bakluckeloppis. 
Bingo utgår från Möllan. 

 Utskick till alla medlemmar sker efter påsk. Caroline och Josefine skissar 

på utskick och inbjudan bakluckeloppis. Anmälan ska ske till 

kontakt@oderljunga.nu. 
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VI. Nya frågor 

 Uppvakta kommunen angående cykelväg – styrelsen beslutar att avvakta 
med detta. 

 Möte med kyrkan – Leif-Åke tar kontakt med personal på kyrkan. 

 

 

VII. Övriga frågor 

 Uppvaktning av lärare – Ok! Josefine och Caroline ordnar detta inför 
skolavslutning. 

 Skänka till elever i skolan – styrelsen beslutar att vi ska sponsra med något 
under våren. Caroline och Josefine pratar med Lisbeth om detta.  

 Styrelsen – vem ska ha utskick och bjudas in till styrelsemöte? Vi beslutar 
att alla förtroendevalda ska bjudas in. Caroline ordnar en lista och mailar 

ut till alla. 

 

VIII. Nästa möte 
Nästa möte bokas till 2015-04-20 kl 19:00 hos Kai Moegaard i Hissmossa. 

 

Bilaga: Styrelsen verksamhetsåret 2014/2015 

 

 

Leif-Åke Andersson förklarade mötet avslutat. 

Protokollförare:  Caroline Jonsson 

  



Styrelsen 2015 i Oderljunga Skola och Landsbygd (SoL) 

 

Ordförande, vald på ett år 2015: Leif-Åke Andersson 

Ledamöter, valda på två år 2015: Josefine Petersson och Heidi Norén 

Kvarsittande, valda på två år 2014: Kai Mosegaard och Caroline Jonsson 

Suppleanter, valda på två år 2015: Caritha Lindell 

Kvarsittande, vald på två år 2014: Heidi Eriksson 

Revisor, vald på två år 2015: Cornelia Hector 

Kvarsittande, vald på två år 2014: Tony Ströbeck 

Revisorsuppleant, vald på ett år 2015: Christer Åkesson 

Valberedning, valda 2015: Elisabeth Karlsson två år, Christian Jönsson ett år.  

 

Kontaktuppgifter till styrelsen:  

Leif-Åke Andersson leif@silversmedjan.se 

Caroline Jonsson familjenjonsson2012@telia.com 

Kai Mosegaard kai@mosegaard.com 

Josefine Petersson ahlen82@yahoo.se 

Heidi Eriksson  heidi.eriksson@outlook.com 

Caritha Lindell carithalindell@gmail.com 

Heidi Norén  heidi65_b@hotmail.com 

Elisabeth Karlsson lisa@rokutaneld.se 

Christian Jönsson oderljunga@gmail.com 

Cornelia Hector cornelia80@hotmail.se 

Christer Åkesson christerioderljunga@gmail.com 

Tony Ströbeck 
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