
Mötesprotokoll 14/10-15 
 
 
Närvarande: Leif- Åke Andersson, Kai Mosegaard, Josefine Pettersson, Lisa Karlsson, 
Cornelia Hector. 
Leif- Åke förklarar mötet öppnat. 
 
Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna. 
 
Rapporter: 
Ekonomi – Kai visar aktuell medlemslista och visar ett kontoutdrag. Vi har 35 168,50 kr 
på banken och 2 756 kr i handkassa.  
Skrivelser- se nedan 
Rapporter- Det är disco i församlingshemmet fredagen den 23/10 inbjudningar har gått ut 
till alla elever i skolan. 
 
Oderljunga skola- situationen som diskuterades på förra mötet är förändrad och i ett 
känsligt läge, skrivelsen som skissades på är inte aktuell och stryks. Istället skriver Leif-
Åke ihop en skrivelse till Marie Gärdby (BUN’s ordförande) med en önskan om ett möte 
där man kan diskutera Oderljunga skolas framtid. 
Efter höstens omorganisation var det meningen att Oderljunga skola skulle blir f-6 skola 
men föräldrarna till eleverna i åk 6 har valt att flytta sina barn in till skolan i Perstorp. Vad 
innebär detta i förlängningen? Vad har kommunen för tankar och visioner om skolan mm.  
 
Förslag på tid med Marie 16/11- Leif –Åke återkopplar på mailen.    
 
Väg 108- för nuvarande händer inget ang. cykelväg längs 108an. Leif-Åke skickar en 
skrivelse till Ronny Nilsson (KS ordförande). 
 
Kommande aktiviteter- Disco 23/10. Framtiden- diskuterades. Vad ska vi erbjuda 
medlemmarna? Vad lockar? Vad vill folk göra?  Förslag som kom fram var:  * Samarbete 
med kyrkan. 
* Föräldrar/ barn grupp- (i stil med Mulle) 
* Någon julfest/ träff- (Josefine, Lisa och Cornelia planerar) Ev. lucia fest ihop med Aase 
och skolans luciatåg.  
* Orientering. 
Övriga frågor- Hemsidan- lägga till bg nr, och att medlemsavgiften är 100kr/ hushåll 
(märker inbetalningen med namn, adress, mail) 
Nya foton och bilder från byn fattas på hemsidan- Håkan Lindell har fotograferat. Lisa och 
Josefine kollar upp detta och att bilderna kommer upp.  
Inför årsmötet- Kai vill inte fortsätta att vara kassör- Valberedningen förbereds. 
 
 Nästa möte ev. 16/11 med Marie G. Annars återkommer vi med tid och plats.  
 
Vid datorn  
Cornelia Hector 
 
 

       



    


