
 

MÖTES P R OTOKOL L    

ROTTNE SAMH ÄLLSFÖRE NI N G  20 15- 02- 26  

Närvarande: Marie Hanaholm, Therese Viding Jaramillo, Linda Brattström, Rickard 

Alexandersson, Andreas Gustavsson, Roger Olsson, Jennie Johansson, Sofie Sköld, Michael 

Johansson 

 

1. Marie öppnar mötet och hälsar välkomna.  

 

2. Den 3/3 åker Mari, Rickard och Sofie till Asa och representerar föreningen på 

kommunens träff för samhällsföreningar 

 

 

3. Ny kassör 

Frågan ännu inte löst, vi letar vidare 

 

4. Årsmöte 2015 

Styrelsen fortsätter som tidigare, med undantag för vår kassör samt Tobias Johansson. 

Ersättare för dessa är ännu vakant, men valberedningen letar vidare. 

 

Till årsmötets presidie utses Rene Jaramillo till ordförande samt Karl Erik Rosén till 

sekreterare 

 

5. Träffpunkt Söraby 

Skötseln av lokalen kommer att tas över av SPF, formellt beslut sker på årsmötet. 

 

6. Övrigt 

Mail från Marie Elmdahl Arvidsson, Växjö kommun som planerar för grönytorna i 

samhället. Hon vill ha en dialog med samhället kring detta. Förslaget är att bjuda in 

henne till årsmötet, då det passar in i ämnet. Marie ordnar inbjudan. 

 

7. Mötet avslutades och ordförande tackade för ett bra möte. 

 



 

Bilaga – Minnesanteckningar Idrottshallen 

 

Som tidigare beslutats bjöd samhällsföreningen in representanter från föreningar i Rottne, 

vilka kan tänkas ha intresse av att bygga ut/bygga om idrottshallen. Tanken är att se vilka 

behov som finns och organisera oss gemensamt så att vi via samhällsföreningen kan uppvakta 

kommunen och ansöka om bidrag från kommun, företag och allmänna arvsfonden för en 

renovering av idrottshallen. 

 

Medverkade på mötet gjorde Görel Gustafsson, Rottne IF, Cristian Finck, Innebandy Rottne IF, 

Linda Gustavsson, Gymnastikringen, Lena Ernstsson, Rottne IF, Daniel Anell, Brittatorp TK, 

Roland Olsson, Brittatorp TK, Sören Gränfors, Brittatorp samt styrelsen för Rottne 

Samhällsförening. 

 

En första runda kring bordet visade på följande behov: 

- För få omklädningsrum 

- Läktaren för liten – publiken får inte plats. Plats för max 40-50 personer. 

- Tiderna börjar ta slut. Föreningarna växer, verksamheten expanderar och det går bra 

för lagen. Även gymnastikringen i stort behov av fler tider. 

- Ny träningshall behövs 

- Önskemål om möjlighet att spela bordtennis. Brittatorp på väg upp i serien, behöver 

större lokaler för både träning och tävling. Något även Böksholm är intresserade av. 

- Behov av bättre förvaring, gärna separat för varje förening 

- Kiosken  

- Parkering – vad händer om hallen blir större? Hur löses detta? 

- Tillgänglighet – uppfyller inte kraven som det ser ut idag. 

 

Allmänna arvsfonden kan finansiera lokalbyggnation. Värt att titta närmare på. 

 

En projektgrupp utses som går vidare med arbetet kring planering. Gruppen ska göra en 

översyn av vad föreningarna i samhället behöver. Önskemål ska skickas in senast den 31/3. 

Projektgruppen består till en början av Christian Funck, Andreas Gustafsson och Daniel Anell. 

 

 


