
Protokoll  

Rottne Samhällsförening 2014-09-10 
 
Närvarande: Marie Hanaholm, Therese Viding Jaramillo, Linda Brattström, 
Michael Johansson, Roger Olsson, Tobias Johansson, Jennie Johansson 
 

1. Marie öppnar mötet och hälsar välkomna 
 

2. Godkännande av dagordningen 
 

3. Vi har upptäckt en felskrivning i protokollet från årsmötet angående 
kallelse till årsmötet och hur utskick till medlemmarna ska göras. 
Protokollet måste korrigeras så att det stämmer överens med beslutet. 
Håkan som var mötesordförande ska ges i uppdrag att komma med förslag 
på skrivning. 
 

4. Medlemsavgifterna. Linda informerade om att faktura har skickats ut till 
företagen i Rottne med omnejd. 221 fakturor har skickats ut med sista 
betalningsdatum 22/9. Linda har arbetat med att uppdatera 
medlemsregistret med hjälp från kommunen och har en färdig lista som ska 
mailas ut till alla i styrelsen. 

 
5. Summering av Rottnedagen. Det var en lyckad dag med många besökare. 

Fotbollsmatchen och kvällens pubafton var de mest publikdragande 
aktiviteterna, och pubkvällen gjorde en vinst på ca 19.000:- Rottnedagen 
2015 har redan nu börjat att planeras så smått, och det kommer att bli den 
sista helgen i augusti, samtidigt som Triathlon kommer att gå med 
utgångspunkt vid badplatsen. Med tanke på detta kommer temat för hela 
dagen att gå i friskvårdens tecken, med aktiviteter koncentrerade till 
badplatsen. Där ska finnas serveringstält och scen. Frågan behöver lyftas 
med kommunen hur vi kan få ström och vatten till tält och scen.  
 

6. Träffpunkten ska renoveras och fräschas upp. Rickard är ansvarig. 
 

7. Diskussion kring läget på skolan. Ingen direkt förbättring har skett. Det 
finns en bra tillförordnad rektor, som slutar när ny rektor är tillsatt.  Vi 
avvaktar för mer information från föräldrarådet. 
 

8. Metallskyltar ska upp vid infarten till Rottne, ersätter de gamla träskyltarna 
”Välkommen till Rottne”. Tobias är ansvarig för att ta fram skylten. Linda 
kollar vad som gäller med tillstånd och avgift för att sätta upp dem.  

 
9. Övriga frågor 

a. Den 16/9 kl 18 – 21 är vi inbjudna att delta i Leader Linne i Hjortsberga 
för att prata landsbygdutveckling. Linda och Jennie representerar 
samhällsföreningen på mötet. 



b. Den 1/10 samlas samhällsföreningar från hela Växjö i Braås kl 19:00. 
Marie och Roger representerar Rottne på mötet. 

c. Asylstaffeten. Det var ett bra arrangemang som uppskattades mycket av 
deltagarna. Om vi får frågan på nytt ställer vi upp även nästa år. Kanske 
med mer media då. 

d. Julskyltningen ska arrangeras som vanligt 
e. Nästa möte inbjudes Hans Olsson från kommunen att vara med på. 

Datum fastställs inte på dagens möte. Kallelse kommer från Marie. 
 
 
 
 
 
Marie Hanaholm     Therese Viding Jaramillo 
Ordförande      Sekreterare 
 
 


