
Protokoll  

Rottne Samhällsförening 2014-11-13 
 
Närvarande: Marie Hanaholm, Therese Viding Jaramillo, Linda Brattström, 
Michael Johansson, Roger Olsson, Jennie Johansson, Sofie Sköld 
 

1. Marie öppnar mötet och hälsar välkomna 
 

2. Godkännande av dagordningen 
 

3. Leader Linné – Linda och Jennie informerade om mötet. 
 

4. Samhällsföreningsmöte i Braås – Roger och Marie informerade om det 
gemensamma mötet som hållits mellan samhällsföreningarna i kommunen. 
Byggklara villatomter angeläget i alla samhällen. Möte kommer att hållas 
med kommunen den 3/2. Upplägget med samhällsföreningen i Braås är bra, 
kanske kan det vara något för oss att kopiera. Nästa möte med 
samhällsföreningarna hålls den 11/3 i Lammhult. 

 
5. Hemsidan håller på att utvecklas. Information om Triatlon ska läggas till. 

Styrelsen får i uppdrag att titta på sidan och återkomma med synpunkter 
till Linda. 
 

6. Medlemsavgifterna. 2013 fick föreningen in 17 400:-, hittills i år 14 700:-. 
Vad får medlemmarna ut av sitt medlemskap? Vore bra att lägga ut en 
medlemslista på hemisdan med länkar till medlemmarnas sidor. 
Påminnelse skickas ut till de som betalade 2013 men som ännu inte betalat 
för 2014. 

 
7. Träffpunkt Söraby. Rikard ska träffa Sigge Källbergs barn för att låta dem 

plocka bort det de vill ha innan vi går vidare med lokalen. Vem ska ta över? 
Svårt att få personer engagerade. Ett förslag är att delta på SPF:s möte och 
erbjuda dem möjligheten att ta över lokalen. Frågan är öppen. 
 

8. Välkommen-skyltar vid infarten. Frågan bordläggs.  
 

9. Övriga frågor 
a. Företagskassan. Resterande pengar i kassan ska till Samhällsföreningen. 

Roger ansvarar för att kolla upp vad det rör sig om. Villaföreningen 
lämnade 100:- när de avvecklade föreningen. 

b. Julskyltning den 7/12. Samhällsföreningen beslutar att inte medverka. 
c. Julgransplundring den 13/1 kl. 17:30. Sofie tar kontakt med Boel för att 

se om hon vill spela. Kjell kan vara tomte. 
d. Medlemsmöte ska enligt stadgarna hållas minst en gång per år. Inget 

behov finns av medlemsmöte under hösten. 
e. Julfest för styrelsen den 3/12 kl 19:00 på Träffpunkten. Medtag egen 

dryck 



f. Läget på skolan. Se över möjligheterna att bjuda in tf. rektor till något 
möte med samhällsföreningen. 

g. Idrottshallen behöver byggas ut och byggas om. Behov finns att skapa 
en grupp för att inventera behovet och se hur den kan bli bättre, i 
samverkan med föreningarna i samhället. Vi går vidare med detta. 

 
Ordförande tackade för mötet och hälsade en trevlig kväll.  

 
 
 
 
 
Marie Hanaholm     Therese Viding Jaramillo 
Ordförande      Sekreterare 
 
 
 


