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1

Öppnande
Ordförande öppnade mötet.

2

Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes

3

Föregående mötes protokoll
Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna

4

Läget i arbetsgrupperna
Julgruppen: Caroline summerade den gångna verksamheten och var nöjd med
detta. Hon håller ihop gruppen inför nästa år och förbereder och justerar det som
behövs inför nästa lucia o julfirande.
Inget nytt när det gäller slingan på Aggaredsberget. Christian ansvarar för att ta
fram senaste informationen till nästa dialogmöte.
Plönningegruppen: Ingen information fanns om gruppens verksamhet.

5

Nästa dialogmöte
Tisdagen den 2 februari i Ratichallen. Styrelsen samlas 1800. Temat blir
information ifrån räddningstjänsten angående de förändringar som sker med
räddningstjänsten i Harplinge och Halmstad kommun. Helena blir ansvarig för att
fika beställs och hämtas. Johan fixar nyckel till lokalen. Johan tar fram ett utskick
som delas ut veckan före dialogmötet samt läggs ut på facebook och hemsida.

6

Årsmötet
Kommer att hållas den 22/3 på församlingshemmet. Johan fixar nyckel till lokalen.

7

Rapport ifrån Lokal Demokrati
Dan berättade att kommande möten när det gäller lokal demokrati kommer att
hållas på de olika förvaltningarna i syfte att samhällsföreningarna och
förvaltningarna skall skapa kontaktytor med varandra som i förlängningen skall
leda till snabbare och bättre kommunikation.

8

E-postadress till föreningen
Sekreteraren bevakar vår adress harplinge@outlook.com. För att styrelsen vid
kontakt med tex kommunen skall kunna använda denna adress så skall vi se till att
alla i styrelsen har tillgång till inloggningsuppgifterna.

9

Övriga frågor
Caroline lyfte frågan om det fanns någon möjlighet till att spola en skridskobana.
Detta är bra idé som vi kan jobba vidare med till nästa år.
Före styrelsemötet genomförde räddningschefen i kommunen Hans Ekberg samt
Christian Alexandersson en information till styrelsen inför nästa dialogmöte.
Tid för nästa styrelsemöte bestäms direkt efter årsmötet.

10

Avslutning
Ordförande förklarade mötet avslutat.

