Protokoll styrelsemöte Ardre Sockenförening 5 oktober 2017 kl. 19.00–21.00
Sandahl Partners lokaler (hos Anna-Lena)

Närvarande: Jan-Olof Hasselborn, Jan-Peter Tingström, Agneta Dahlberg, Karin
Pettersson, Anna-Lena Sundlin.

1) Föregående protokoll godkändes och uppföljning gjordes av att-göra punkter.

2) Avstämning från kommittéerna
Bevara och vårda – Christer Bensköld har gjort iordning bildstenen. Styrelsen
beslutar att betala ut 6 076 kr till honom för arbete och material.

Sojdeskommittén – Arbetet vid sojdet börjar nästa vecka.

Bygdegårdskommittén – Det var dålig uppslutning på arbetsdagen i lördags,
men de som var där putsade fönster, reparerade gaveln på bastun och fixade i
arkivet.
Ardre-Ljugarn-årets-socken-tröja finns nu inom glas och ram i arkivboden.
Nytt brunnslock av aluminium fixat.
Slingförstärkaren till hörselslingan i bygdegården är för gammal. Janne har fått
offert från PA-kompaniet på 25 000 kr. Vi beslutar att kolla begagnatmarknaden.
Janne kontaktar Väte hembygdsförening, som ska sälja sin bygdegård, och
kollar om de har något begagnat system att sälja.

Evenemangskommittén –Länsteatern gör en höstturné i Gotlands bygdegårdar
med föreställningen ”Bättre begagnat”, 26/10 kl. 19.00 kommer de till Ardre.
Vi sätter upp affischer i Ardre och Ljugarn.
Agneta ringer Länsteatern och kollar vad som gäller kring kaffe mm.
Karin kollar med Rose-Marie om att fixa kaffe.
Filmkvällarna börjar imorgon, fredag.
Förslag om att ordna en sockenfest i slutet av augusti nästa år.

Framtids- & utvecklingkommittén – Ragnar och Andreas Oxenstierna fortsätter
arbetet med appen och kartan.
3) Ekonomi och avstämning av antal medlemmar som betalat årsavgiften. Ekonomin
ser bra ut. Teatern har gett 140 000 kr!

4) Nyinflyttade – Lasse Olsson flyttar till Rune Olssons gamla hus.

5) Inkomna skrivelser
• Nej, inga skrivelser.
6) Övriga frågor:
Tomas Carlsson har bekräftat att han kommer till Medlemsmötet den 29/10.
7) Utvärdering av mötet – Många diskussioner men vi höll oss till ämnena med några
avstickare.

Att göra:
• Janne kontaktar Väte hembygdsförening
• Agneta ringer Länsteatern
• Karin pratar med Rose-Marie om kaffe till Länsteaterns besök och
medlemsmötet 29/10
• Alla lämnar ut lappar om teatern

Ardre 2017-10-05
_______________________
Anna-Lena Sundlin ordf.





