
Protokoll styrelsemöte Ardre Sockenförening 5 juni 2017 kl. 19.00–21.00 
Sandahl Partners lokaler (hos Anna-Lena) 
 
Närvarande: Jan-Olof Hasselborn, Lars Olsson, Jan-Peter Tingström, Karin Pettersson, 
Anna-Lena Sundlin och Ida Björkman. 
 
1) Föregående protokoll godkändes och uppföljning gjordes av att-göra punkter  
 
2) Avstämning från kommittéerna 

Bevara och vårda – Länstyrelsen har tittat på Mullvalds änge och berömmer det. 
Det finns många tankar kring aktiviteter som kan ordnas men inget nytt på gång 
i nuläget. Från gutabygd om migration (Hembygdsförbundet) kan tas hem och 
säljas. Arbetet med bygdeband fortgår, Arkivboden kommer att ha öppet hus på 
midsommarafton. 
 
Sojdeskommittén – Det har varit seminarium i Östergarn i två dagar med 
deltagare från olika länder. Information och reflektioner över olika sojden, det 
tänds 8-9 sojden på ön. Ett sojde i Östergarn har studerats särskilt. Det kommer 
vara ytterligare seminarium i Finland i höst. Nu förbereds det inför tändningen 
av Ardres sojde 3/7. 
 
Bygdegårdskommittén –  Tårtanmälningar har börjat komma in samt anmälning 
av frivilliga som vill hjälpa till. Planeringsmöte om midsommar 10/6 kl. 10.00. 
Bakluckeloppis 15/7, Jan-Peter och Maj ansvarar för det, Karin kan ordna 
kaffebröd om det ska vara kaffeförsäljning. Gaveln bredvid trappen på 
bygdegården behöver renoveras. 
 
Evenemangskommittén – inget nytt. 
 
Framtids- & utvecklingkommittén – Diskussioner förs kring appen med karta 
över sevärdheter i Ardre, som Andreas Oxenstierna ordnat. Tankar finns att 
lägga in skyltarna på kartan och ha med den på hemsidan, då kan det även finnas 
möjlighet att skriva ut kartan i pappersform. Vidare diskussioner med Andreas i 
sommar. 
 

3) Ekonomi och avstämning av antal medlemmar som betalat årsavgiften. Arbetet med 
kastalen kostade ungefär 82 000kr, slutrekvisition och redovisning ska skickas in. 
Länsstyrelsen bidrar med max 80%. Ungefär 110 000 kr i intäkter från teatern, tre 
föreställningar till är planerade. 

 
 
4) Nyinflyttade – Börje och Mona Persson har flyttat permanent till Ardre, Karin 
lämnar Ardreboken. 



 
5) Inkomna skrivelser 

• Nej, inga skrivelser. 

 

            6) Övriga frågor: 

• Kalendarium sommar 2017. 
 
7) Utvärdering av mötet –  
 

Att göra:  

• Anna-Lena pratar med Andreas Oxienstierna angående appen. 
• Lasse kollar med Christer Benskiöld om han vill informera om bildstenen vid 

något tillfälle. 
• Uppdatera medlemsuppgifter (Ida och Jan-Peter). 

 

 

Ardre 2017-06-05 
 

_______________________                   __________________ 
Anna-Lena Sundlin ordf.                    Ida Björkman sekr. 

 

	

	

	


