
Oderljunga Skola och Landsbygd 

Mötesprotokoll 
2015-04-20 

I. Mötets öppnande 

Leif-Åke Andersson öppnade det stadgeenliga mötet med Oderljunga Skola 

och Landsbygd klockan 19:00 den 20/4 i Hissmossa. 

Följande personer närvarade: Caroline Jonsson, Kai Mosegaard, Heidi Norén, 

Caritha Lindell, Lisa Karlsson och Leif-Åke Andersson.  

II. Godkännande av föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 

III. Rapporter 

a) Ekonomi: På banken finns 35696:- och i kassan finns 2004:-. 

4000:- har betalts till Hagstadstämman och 6000:- till skaparen av 

hemsidan. Leif-Åkes skrivelse till kommunen inbringade 3750:- till 

föreningen.  

Kai Mosegaard ska ansöka om nytt organisationsnummer hos skatteverket. 

Till detta behövs stadgarna, årsmötesprotokoll, protokoll från 

konstitutionsmötet samt personnummer på firmatecknarna.  

b) Skrivelser: inget att diskutera. 

c) Övrigt: Badkvällen var uppskattad men vattnet var kallt. Vi fick 

badkvällen 800:- billigare pga att personalen glömt att sätta på värmen.  

Vi ä nu 51 hushåll som betalat medlemsavgift. Ny medlemslista gäller. 

IV. Hemsidan 

Inbetalningsuppgifter ska läggas till så man lätt kan hitta hur man kan bli 

medlem. Josefine meddelar kommunen att vi bytt namn på föreningen 

samt vår nya adress. Håkan Lindell fotograferar omgivningen i Oderljunga 

så att de allmänna bilderna på hemsidan är bilder över byn och 

landsbygden.  

V. Kommande aktiviteter 

a) Trimbingo: 3/5 anordnar Leif och Kerstin bingot, 10/5 anordnar Caroline 

och Josefine bingot, 17/5 behöver hela styrelsen engagera sig då det 

förutom bingo är loppis och fikaförsäljning, 24/4 kollar Caroline upp om 

Karin och Christer Åkesson kan anordna bingot. 

Vi kommer att ha två rundor, ”Byarundan” på ca 2 km i skog och terräng 

samt ”Hagstadrundan” på ca 5 km som man kan gå eller cykla. Heidi 

ordnar 5 presentkort till extravinster. I övrigt vinner man kontanter för att 

underlätta. 

b) MINST 5 personer behövs för att ro runt Bakluckeloppisen. Två fixar 

parkeringen, två fikaförsäljningen och en vid trimbingot. Alla behöver 

dessutom finnas kvar efteråt för städning av åker och toaletter.  

Kerstin bakar kanelbullar och Lisa fixar morotskaka. Caroline fixar inköp 

av kaffe, te, saft mm. Frivilligt att bidra med annat fikabröd. 



Minsta antal bilar för att loppisen ska genomföras har vi bestämt till 20 

anmälda bilar.  

Bingosiffrorna skickar Caroline per mail till Leif för laminering.  

c) Disco – 8/5 är församlingshemmet åter bokat för disco! 

 

 

VI. Nya frågor 

a)  Önskemål finns från ortsbefolkningen om någon form av fastsänkning 

längs med 108 genom Oderljunga samt upp mot Heljalt.  

Håkan Lindell tillfrågas om att fotografera trafiken. 

Leif fixar en skrivelse till kommunen om en allmän träff för att prata kring 

vägen.  

b) Önskemål finns om vinprovningskväll till hösten. Caritha och Heidi får i 

uppdrag att planera samt boka detta.  

 

 

 

VII. Övriga frågor 

När vi behöver kopiera upp papper mailar vi dessa till Leif-Åke som 

kopierar på sitt företag. 

 

VIII. Nästa möte 

Nästa möte bokas till 2015-08-10 kl 19:00 hos Leif-Åke Andersson i 

Skingeröd. 

 

 

Leif-Åke Andersson förklarade mötet avslutat. 

Protokollförare:  Caroline Jonsson 

 

 

 

 

 


