
Styrelsemöte nr:5 Harplinge Samhällsförening 

2015-11-10 Harplinge bibliotek 

Närvarande: Dan Karlsson, Helena Thornbratt, Emelie Andersson, PerHåkan Johansson och Johan 

Wallefors. 

 

1 Öppnande 

Ordförande öppnade mötet. 

 

2 Dagordningens godkännande 

Dagordningen godkändes 

 

3 Föregående mötesprotokoll  

Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna 

 

4 Läget i arbetsgrupperna 

Julgruppen rapporterar att grannen med belysning är fixad samt att det kommer 

att genomföras luciafirande vid granen. 

Inget nytt när det gäller slingan på Aggaredsberget. Christian ansvarar för att ta 

fram senaste informationen till nästa dialogmöte. 

Mattias Remkèus för dialog med teknik o fritidsförvaltningen, ev finns det en 

öppning för skateramperna. Mattias åtrkommer så fort han har mer info. 

Catarina meddelar följande när det gäller Plönningegruppen:  Emma Danielsson 

Lingårdsson som är sammankallande för gruppen. Emma kommer att ha ett möte 

med ansvarig på boendet på Plönninge där de ska diskutera hur gruppen bäst kan 

vara behjälplig pojkarna. Catarina har även först diskussionen med ansvariga på 

socialtjänsten för utslussningsenheten inne i Halmstad vad gäller eventuell läxhjälp 

ute på Plönninge, något som startats inne i Halmstad. De ansvariga inne i 

Halmstad har lyft frågan med boendet ute på Plönninge och vi avvaktar nu hur de 

ställer sig till detta. 

 

5 Nästa dialogmöte  

Tisdagen den 2 februari i församlingshemmet. Helena bokar lokalen. Styrelsen 

samlas 1800. Temat blir troligtvis information ifrån räddningstjänsten angående de 

förändringar som sker med räddningstjänsten i Harplinge. 

 

6 Årsmötet 

Kommer att hållas den 22/3 på församlingshemmet. Helena bokar lokalen. Alla får 

i uppdrag att fundera på om vi kan få tag på någon lämplig föredragshållare. 

 

7 Valberedningen 

Dan kontaktar valberedningen för att kolla så att deras arbete flyter på inför 

årsmötet. 

 

 

 



8 Övriga frågor 

Ett julkort kommer att delas ut till alla i Harplinge. Framsidan blir en bild på granen 

med en positiv sammanfattning av året i byn. Baksidan kommer att vara en något 

omarbetad information ifrån räddningstjänsten (den som finns på facebooksidan) 

Ansvarig Johan. Utdelning sker tis/ons 8-9/12. Här kommer det även finnas med 

info om luciafirandet vid granen. 

 

9 Nästa styrelsemöte 

12 januari kl 1900 på biblioteket. Johan bokar lokalen. 

 

10 Avslutning 

Ordförande förklarade mötet avslutat. 


