
 

 

Protokoll 
 

Styrelsemöte 2016-02-11 
 

Närvarande: Suzi, Fredrik, Ulrika, Iron, Theresia, Christina  
och Anne-Marie. 

 
Mötet öppnas 

§1601 
 

Ordföranda förklarar mötet öppnat. 
 

Godkännande av dagordning 
§1602 

 
Dagordning godkännes. 

 
Val av justerare 

§1603 
 

Till att justera dagens protokoll valdes Theresia och Suzi. 
 

Föregående protokoll 
 

§1604 
 

Föregående protokoll godkännes och läggs till handlingarna. 
 

Årsmötet 
§1605 

 
Fredrik fixar lappar att dela ut, senast den 25/2 ska de delas ut. 

Fredrik kollar om vi kan få ut någon som pratar om att dra fiber i Sjunnen. 
Vi bjuder på fika. Christina bakar sockerkakor och fixar kaffe, Theresia köper 

något gott att sätta ut på borden t.ex. after eight. 
Lennart Blomqvist kommer kl.19 och berättar om arbetet som gjorts för att 
sammanställa Sjunnens/Rösas historia. Om kompendie ska lämnas ut ska 

samhällsföreningen stå för detta, kanske kan man involvera Vetlanda 
museum i detta. 

Vi passar på att tacka våra sponsorer vid Sjunnenfesten lite extra. Fredrik 
fixar detta.  

Fredrik fixar dagordning och stadgar till årsmötet, Ulrika skriver 
verksamhetsberättelse.  



 

 

 
 

Övriga frågor 
§1606 

 
Kommunen ska göra mätningar på Bergtoppsvägen och Karlsbergsvägen för 
att se om det blir aktuellt att de sätter ut vägbulor. De återkommer till Fredrik 
under våren. Vi kan annars sätta ut egna vägbulor men får då även stå för 

kostnaderna. 
 

Vid tomtesmyget gick det åt 51st godispåsar. Eftersom vi fick flytta på 
tomtesmyget kanske det kom lite färre än förra året. 

 
Vi pratar om att vi ska dela in oss i några mindre grupper för att dela ut 

lapparna. Så kan man turas om inom gruppen, Ulrika fixar detta. 
 

Lennart Blomqvist kom och berättade om arbetet som gjorts för att ta fram 
Sjunnens/Rösas historia. Arbetet har gjorts i smågrupper och sammanställs i 

olika kapitel. Lennart Blomqvist ska fixa en sammanställning av detta. 

* Sjunnens/Rösas historia *Dikter *Konstnärer (Karl Andersson,Ludvig Frid) 

* Sevärdigheter/sägner (Sjunnenfallet olika versioner, Skrivarberget)  

* Kommunikationer *Affärer *Industrier *Bebyggelse *Föreningar. 
 

Konstituering av styrelsen efter årsmötet. 
 

Nästa möte 
§1607 

 
Nästa styrelsemöte blir den 9/3 kl.18 

Fredrik kallar till mötet. 
 
 

Vid pennan:                                             Ordförande: 
 
…………………………………………      ………………………………………… 
Ulrika Bernström                                     Fredrik Esseen 
 
Justeras: 
………………………………………..       …………………………………………. 
Theresia Bohman Käck                          Suzette Johansson 
 

 


