
Protokoll 

Styrelsemöte 2020-01-30 

 

Närvarande: Fredrik, Göran, Suzette och Theresia 

 

                     Mötet öppnas 

§2001 

Ordförande förklarar mötet öppnat 

                     Godkännande av dagordning 

§2002 

Dagordningen godkänns 

                                      Val av sekreterare 

§2003 

Theresia är sekreterare vid dagens möte. Till att justera dagens protokoll valdes Göran och 
Suzette. 

                                                        Föregående protokoll 

§2004 

Genomgång av föregående protokoll. 

Tomtesmyg 15/12-19 lockade 35 barn och 26 vuxna trots dåligt väder. Eftersom 
tomtesmyget är gratis för barnen satte vi upp en skylt där det stod att man kunde swisha 

valfritt belopp om man ville stödja samhällsföreningen. Några swishade, oklart hur mycket 
pengar som kom in.  

Inför nästa års tomtesmyg behöver vi göra nya bingolappar. Dels blev de flesta förstörda i 
regnet och de stämmer ej med de rätta svaren vi har i skåpet. Priserna som delades ut vid 

rätt bingorad är nu slut. 

 

 

    



                                               Översiktsplan 2040 

§2005 

Thomas Börjesson, kommunaldelsråd i Vetlanda kommun har kontaktat Fredrik och 
därigenom Sjunnens samhällsförening att komma med förslag på analys av Sjunnen som 

plats i utvecklingsplan i Vetlanda kommun 2024. Se bilaga. 

Den 12/3 kl. 18.30 är det ett gemensamt möte med andra aktörer i kommunen där några i 
styrelsen bör närvara. Tyvärr krockar detta med satt datum för årsmöte som där med flyttas 

till 26/3 kl. 18.30.  

Den 17/2 kl 19.00 träffas vi i styrelsen för att gå igenom analysen och sammanställa förslag. 
Vi anser att vi är för få personen för detta vid dagens möte. Analysen delas upp enligt 

följande: 

Punkt 1 – Historik. Theresia kontaktar Lennart Blomqvist för hjälp med om Sjunnens 
uppkomst och historiska utveckling.  

Punkt 2 – Ortens entréstråk – Suzette 

Punkt 3 - byggnader och platser som ger orten dess särprägel – Fredrik  

Punkt 4 – handel och service – Göran 

Punkt 5 - mötesplatser – Theresia och Sara 

Punkt 6 – grönska i området – Sussanna 

                

Fredrik har redan lagt ut underlaget för analysen på Facebook, samhällsföreningens sida, för 
att boende ska kunna lämna sina åsikter. 

                                                                                                                        

           Årsmöte 

§2006 

Årsmöte ändras till 2020-03-26 kl 18.30 

Sekreterare:    Ordförande 

 

………………………………………………………  ………………………………………………………. 

Theresia Bohman Käck   Fredrik Esseen 



 

Justeras: 

 

……………………………………………………….  ……………………………………………………… 

Suzette Johansson   Göran Nilsson 


