
Protokoll styrelsemöte Ardre Sockenförening  6 mars 2018 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, Lasse Olsson, Simon Hägg och Ida Björkman. 

 

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

 

2) Avstämning från kommittéerna 

Bevara och vårda – Diskussioner förs kring ängsvård. Lasse kollar med 

Wisbygymnasiet om intresse finns för fagning av Mullvalds, Jan-Olof och 

Maine kan hjälpa till med fika. Lasse kollar även upp EU-bidrag. Arbetet med 

Arkivboden pågår. Planering för att se över skyltarna. 

 

Sojdeskommittén – Har varit mindre folk som arbetar med sojdet i år men 

arbetet fortgår. 

 

Bygdegårdskommittén – Janne har kollat upp ny diskbänk till bygdegården men 

det går inte att få diskbänk med skåp under. Janne kollar vidare på alternativ och 

priser. Karin och Rose-Marie har tittat på nya bord till bygdegården. 

Bygdegårdens riksförbund kan hjälpa till med ansökan till Boverket gällande 

hörselslinga, förstärkare och övrig utrustning, Janne fortsätter att undersöka det. 

Element och blandare har frusit sönder i bastun, arbete med det pågår. 

Det bör finnas en nyckel till Arkivborden i bygdegården, förslagsvis nyckelskåp 

i städskåpet. 

 

Evenemangskommittén – Leila håller i en matlagningskväll för damerna i 

bygdegården den 17/3, inbjudan har skickats ut. 

Agneta har kollat upp med Vuxenskolan hur det fungerar med studiecirklar. Det 

går att göra studiecirklar av många olika evenemang. Innan studiecirkeln startas 

behövs planering och sammanfattning av innehåll som skickas till Vuxenskolan, 

inbjudan med Vuxenskolans logga krävs. Vid studiecirklarna ska deltagarlista 

samlas in. När kalendariet är klart ska styrelsen se över lämpliga studiecirklar. 

 

Framtids- & utvecklingkommittén – Diskussioner förs kring skötseln av vägen 

till Vitvär och tankar kring att starta en vägförening där markägare och 

eventuellt regionen är delaktiga. Fortsättning följer. 

Två projekt pågår för att samla in information om friluftsområden och kulturarv 

(Kvinnor och barn 1900-talet), kan det vara av intresse för Ardre? Lasse och 

Agneta tittar vidare på det. 

Diskussioner förs kring en mailadress/mobilnummer dit alla kan skicka 

vardagsbilder från socknen som sedan samlas i en fotobok varje år. 

Belysning vid busskurerna? 



 

3) Ekonomi och avstämning av antal medlemmar som betalat årsavgiften.  

 

 

4) Nyinflyttade – inga nyinflyttade. 

 

5) Inkomna skrivelser 

 Medlemslista på styrelsen skickas till Gotlands hembyggnadsförbund. 

 Förfrågan att använda bygdegården för övernattning vid en vandring från 

Visby. Avslås. 

 

            6) Övriga frågor:  

 Maillista styrelsen: 

anna-lena.sundlin@sandahls.se 

idabj563@gmail.com 

agdahl9@gmail.com 

jtingstrom@live.se 

petsarve@gmail.com 

maine.hasselborn@hotmail.com 

simon@ardre.se 

Karin 

 Kalendarium för vår och sommaren ska göras vid nästa styrelsemöte. 

 Sockenfest i sommar? 

 Styrelsemöten under våren: 28/3, 23/4, 21/5, 14/6. 

 

 

7) Utvärdering av mötet –  

 

 

Att göra: 

 Karin och Rose-Marie tittar vidare på nya bord till bygdegården. 

 Lasse kollar upp mer kring fagning och EU-bidrag för Mullvalds änge. 

 Janne pratar med Göte om nyckel till Arkivboden. 

 

 

 

 

Ardre 2018-03-06 

 

_______________________                 ______________________        

Anna-Lena Sundlin ordf.                        Ida Björkman sekr.   
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