Mötesprotokoll Rottne Samhällsförening 2015-01-20
Närvarande: Marie Hanaholm, Therese Viding Jaramillo, Linda Brattström, Rickard
Alexandersson, Andreas Gustavsson, Roger Olsson, Jennie Johansson, Sofie Sköld

1. Marie öppnar mötet och hälsar välkomna. Extra välkommen till Hans
Ohlsson från Växjö kommun som gästar oss idag.
2. Utskick av medlemsavgifter
Utskick är på gång till medlemmarna om medlemsavgifter. I utskicket ska vi
även skicka med information om vad som ingår i medlemskapet samt
information om Rottnedagen. Linda ansvarar
3. Hemsida
Ny hemsida är ute måndagen den 26/1. www.rottne.nu Linda ansvarar, ev.
synpunkter/önskemål om hemsidan skickas till henne.
4. Ny kassör?
Vid årsmötet avgår Linda Brattström som vår kassör, till vår stora
besvikelse. Marie kontaktar valberedningen för att förbereda val av
ersättare.
5. Årsmöte 2015
Årsmöte hålls 25/3 kl. 19:00 i Rottnegården. Inbjudan sker via hemsida,
affischer och mail till medlemmar samt annons i Smålandsposten.
Rickard bokar lokal och fixar fika
Therese sätter in annons i SMP senast första veckan i mars.
6. Uppföljning av Rottne centrum
Vad har egentligen hänt sedan representanter från kommunen var här i
somras och vi presenterade önskemål kring Rottne? Beslut togs att bjuda in
samma representanter till årsmötet för uppföljning och redovisning av vad
som har hänt. Therese skickar inbjudan.
7. Info-tavla vid Strålagårdsvägen
Vem äger tavlan? Det är en bra tavla som används av många, särskilt
chaufförer då kartan är bra, men tavlan är just nu i väldigt dåligt skick.
Roger får uppdrag att ta reda på vem som äger tavlan, och se om
Samhällsföreningen ska ta över den så att vi kan uppdatera och fräscha upp
den.
8. Nationaldagen
Samhällsföreningen beslutar att ändra några rutiner kring firandet.
Musikskolans Blåsorkester byts ut till förmån för musik från Boel
Birgersson och Lasse från Brittatorp, som underhöll föredömligt på
julgransplundringen. Samhällsföreningen bjuder på fika och ansiktsmålaren
får ett högre arvode än tidigare år eftersom det var mycket jobb. Den 6/6 kl
15:00 på Torget.

9. Julgransplundringen – utvärdering
Det var ett mycket trevligt och uppskattat arrangemang. Underhållningen
av Boel och Lasse var mycket bra.
10. Övrigt
A) Idrottshallen
På tidigare möten har vi haft uppe frågan om en ny/renoverad
idrottshall som bättre täcker de behov som finns. Vi vill gå vidare med
frågan och beslutar att till nästa möte den 26/2 bjuda in föreningarna i
och runt samhället för en dialog kring vad vi vill ha ut av hallen och hur
vi kan gå vidare. Hans Ohlsson tipsade om Allmänna arvsfondens stöd
till lokaler, vilket kan ge stora ekonomiska bidrag.
Andreas ansvarar för att bjuda in föreningarna till mötet kl. 19:00.
Styrelsen träffas för ordinarie styrelsemöte kl 18:00
B) Hans Ohlsson, Växjö kommun, informerade lite kring vad som är på
gång i kommunen gällande samhällsföreningar och
landsbygdsutveckling. Den 3/3 hålls möte och middag i Asa för alla
samhällsföreningar.
C) Rottnedagen
Planerna kring dagen går vidare. Roger informerade om aktuellt läge. Vi
behöver söka tillstånd hos polisen för att stänga av vägar under
tävlingarna i Triatlon. Vem kan ansvara för detta? Mari tar med sig
frågan och ser om vi kan be Karl-Erik Rosén som gjorde det förra året.
Fredrik Bergling är klar som konferencier under dagen.
Micke uppdras att undersöka vem som vill hålla i pubkvällen.
Temat för dagen är hälsa och friskvård. Flera föreningar/aktörer är
kontaktade. Vi behöver en uppbyggd scen för dagens uppvisningar.
Roger går vidare med det.
D) Platsr.se
Linda informerade om Riksantikvarieämbetets sajt för berättelser och
minnen. En interaktiv sida med berättelser om Sverige, historia och
nutid. Kanske något för Rottne samhällsförening att vara med på.
E) Träffpunkten
Rickard informerade om att diskussioner förts med SPF:s ordförande
ang skötsel av träffpunkten. De håller möte den 29/1 kl. 10:00. Rickard
går dit för att fortsätta dialogen.
F) Möte i Lammhult
Rottne samhällsförening är inbjuden till möte med andra
samhällsföreningar, denna gång i Lammhult den 11/3. Mari och Jennie
åker dit och representerar Rottne
11. Mötet avslutades och ordförande tackade för ett bra möte.

