
Protokoll Lokalaradet i Grönahög 2 maj 2019 kl 19.00
Hos Lennqart Ragnarsson

§ 1. Mötet öppnas

§ 2. Justerare.

§ 3. Regnér Fond

Närvarande: Ingvar Klassan
Maj Ek
Anette Andersson
Lennart Bohiln frånvarande.

Lennart Ragnarsson
Lis-Cathrin Karlsson

ScuTL CoXlA VAOi

Ordf. hälsade alla välkomna och bad för mötet.

§ 4. Lyckopenningen

Till att justera dagens protokoll valdes Lennart Ragnarsson
Anette Andersson som sekreterare för mötet.

David regnérs fond som studenter får en gåva på
200 kr. Följande tar studenten i år Vilma Öberg
och Amanda Klassan och Anelma Ek.

Anette Andersson delar ut gåvan.

Mobergs Lyckopenningen som nyfödda får en gåva
ifrån på 200 kr.
Det finns två som är födda 2018 vika är följande
Leiah Hanssson Mörkö 135 Grönahög
Lion Gotting Solberga 11 1
Lennart Ragnarsson delar ut lyckopengen

§ 5. Isakssons fond Isakssons fond som de som konfirmeras får en gåva i
från på 200 kr. Följande konfirmeras i år.
Oskar Byström Bohestra. Fredrika Bohlin, Ellen Bohiln Espered.
Anette Andersson delar ut gåvan.

§ 6. "Filipa fonden" Följande ansökningar har kommit in i år.
Grönahögs hembygdsförening ansöker om 10000 kr till
att inköpa färg, fönster och dörrar samt skyltar vid infarterna.
5000 till färg, fönster mm samt 5000 till skyltar vid infarterna.
Lingontuvan Ansöker ansöker om 4000 kr till att
inköpa hösnmat, odingsfrö, hinderbana mm.
Grönhögs samhällsförening ansöker om 10000 kr till
att fortsätta utveckla området vi Köttkulla sjön med utegym.
Grönahögs Idrottsklubb ansöker om 15000 kr till
utegym vid Köttkullasjön.

§ 7. Gåvofonden

Totalt är ansökningarna på 39000 kr så Lokala rådet
föreslår att man beviljar dessa ansökningar då de inte
når upp till de 40000 kr som är beslutat att delas ut årligen.

Lokala rådet ansöker att få ta 15000 kr ur Gåvofonden

till elpiano till Grönahögs kyrka.



§ S.Äskningar

§ 9. övriga frågor

§ 8 Mötets slut.

Äskningar från Grönahögs lokala råd. Se. Bilaga.

Åsundens församlingsréd inbjuder till gemenskap i
Gällstads församlingshem lördagen 25 juni kl. 15.00
Det gäller alla förtroendevalda och kyrkvärdar, nya och gamla i Åsuni

Mötet avslutades.

Ordf och sek för mötet.

Anette Andersson
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Lennart Ragnarsson


