
Årsberättelse från Asa sockenråd  
verksamhetsåret 2013 (bestående av knappt tre månader) 

  
 
Asa sockenråd bildades den 9e oktober 2013 och fick då följande styrelse: 
 
1. Styrelse och funktionärer 
 
Följande personer valdes till styrelsen för perioden fram till årsmötet 2015: 
Carina Härlin, Lillabråten (43 år), ordförande 
Jan Wibrån, Vitabråten (67 år) 
Bengt Kronberg, Asa Prästgård (64 år) 
Sivi Persson Ahl, Asaryd (55 år) 
Följande personer valdes till styrelsen för perioden fram till årsmötet 2016: 
Axel Hjelmer, Kråketorp (31 år) 
Jonas Karlsson, Knutstorp (45 år) 
Ingmarie Johansson, Hisshult (54 år) 
 
Till revisorer för perioden fram till årsmötet 2015 valdes: 
Ingvar Lilja 
Lage Petterson 
 
Till valberedning för perioden fram till årsmötet 2015 valdes: 
Stefan Carlsson 
Jenny Liljengren 
Hans Falk 
 
Eftersom detta budgetår enbart sträcker sig över knappt tre månader har de styrelse- 
revisor- och valberednings-mandat som enligt stadgarna skulle väljas på ett år istället 
valts över lite längre tid. Det kommer alltså inte ske några personval vid årsmötet i 
mars 2014.  
 
2. Styrelsens arbete 
 
Styrelsen har, förutom det konstituerande mötet, haft tre styrelsemöten under 2013 
och bildat arbetsgrupper som fokuserat på valda uppgifter: 
 
• En arbetsgrupp bestående av Axel Hjelmer, Bengt Kronberg och Carina Härlin, 
utarbetar en verksamhetsplan för sockenrådet. Verksamhetsplanen omfattar 
hemsida, informationskanaler etc. Medel har under året sökts för att finansiera bl. a. 
skapandet av hemsida. 
 
• En arbetsgrupp, bestående av Carina Härlin, Siwi Persson-Ahl och Ing-Marie 
Johansson, ska göra en sammanställning av socknens nuvarande arbetsgrupper (bl. 
a. vägsamfällighet, jaktlag, fiskevård, etc). Länkar till dessa ska sedan föras in på 
sockenrådets hemsida. 
 
• En arbetsgrupp, bestående av Jan Wibrån och Jonas Karlsson, ska arbeta med 
temat ”Utveckla Kyrkan och skapa en levande mötesplats i Asa”. Denna arbetsgrupp 
har initierat idén om att ha en sockendag den 6e juni 2014. 



 
• En arbetsgrupp undersöker hur vi aktivt kan höja säkerheten för byborna i Asa. 
(grannsamverkan, hjärt- och lungräddning, nätverk för säkerhet, verka för fler 
hjärtstartare). Deltagare i denna grupp är Jonas Karlsson och Siwi Persson-Ahl.  
 
• Siwi Persson-Ahl planerar utbildning av hjärtstartare i Fraggahult. 
 
• En arbetsgrupp, bestående av Siwi Persson-Ahl och Ing-Marie Johansson bildar 
grupp för införandet av returstation i Asa. Denna grupp har slutfört sin uppgift då det 
visar sig att förutsättningar tyvärr inte finns för att införa returstation i Asa. (Ett av 
kraven är att den ska serva minst 1200 personer i socknen och ett annat krav är att 
det skall finnas en året-runt öppen butik i närheten) 
 
Utöver ovanstående har styrelsen beslutat att för närvarande inte engagera sig i 
bredbanddragning. Styrelsen rekommenderar istället att boende skapar kluster för att 
själva driva detta. 
 
 
 
Asa i mars 2014 
 
 
 
 
 
Bengt Kronberg, sekr   Carina Härlin, ordf. 


