
Protokoll Lokala rådet i Grönahög 21 april 2020 kl 19. 00
Hos Ingvar Klassan

Närvarande: Ingvar Klassan
Sara Carling
Anette Andersson

Lennart Bohlin på skype
Lennart Ragnarsson på skype
Lis-Cathrin Karlsson frånvarande
Maj Ek frånvarande
Mikael Henning på Skype

§ 1. Mötet öppnas

§ 2. Justerare
och sekreterare

§ 3. David Regnérs Fond

§ 4. Lyckopenningen

Ingvar läste en text ur Kajsa Tengblads "Fem minuters paus"
och bad för mötet

Till att justera dagens protokoll valdes Sara Carling
Ingvar Klassan valdes som sekreterare för mötet.

David Regnérs fond som studenter får en gåva på
200 kr. Följande tar studenten i år Elin Ek,
Fredrika Von Krusenstierna,
August Abrahamsson, Andreas Sandström.
Vi kollar om August går ut detta år
Anette Andersson delar ut gåvan.

Mobergs Lyckopenningen som nyfödda får en gåva
ifrån på 200 kr.
Det finns två som är födda 2019 vika är följande
Jonna Gårdmarker Högaberg, Helga Gotting, Köttkulla,
Tora Andersson, Skogen 105.

§ 5. Isakssons fond Isakssons fond som de som konfirmeras får en gåva i
på 250 kr.
Födda 2005 är
Erik Ek, Ebba Carling, Hampus Ek, Ida Gotting.
Vi delar ut gåvan efdter konfirmation.

§ 6. "Filipa-fonden" Följande ansökningar har kommit in i år.
Grönahögs hembygdsförening ansöker om 8 000 kr till
skorstensrenovering av hembygdsstugorna
Lingontuvan Ansöker ansöker om 4 000 kr till att
inköpa hösnmat, odingsfrö, hinderbana mm.
Marie Krusebrandt och Malin Ek ansöker om 10 000 kr
medel för materiel till fritids i bygdegården
Grönahögs Idrottsklubb ansöker om 20 000 kr till
linjeringsmaskin och portar till skoterförrådet

Totalt är ansökningarna på 42 000 kr så Lokala rådet beslutar
att alla får det de ansökt om utom medel för fritids i bygdegården
som får 8 000 kr.



§ 7 Övrigt.

§ S.Askningar

§ 9 Mötets slut.

Mikael tar upp frågan_om bänkar i kyrkan som vi vill ta bort.
i diskuterar frågan. Sara, Maj och Lennart R

kan kanske följa med till kyrkan.
Mikael frågar också vem som kan vara med på de
icke offentliga gudstjänsterna.

Han kontaktar tillhörande i församlingsråd och lokala råd.

Äskningar från Grönahögs lokala råd. Se. Bilaga.

Mötet avslutas med att Mikael Henning leder oss i välsignelsen
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Anette Andersson

Justerare;

Sara Carling

Sekreterare

Ingvar Klassan


