
Protokoll styrelsemöte Ardre Sockenförening  14 juni 2018 kl. 19.00–21.00 

Sandahl Partners lokaler (hos Anna-Lena) 

 

Närvarande: Jan-Olof Hasselborn, Agneta Dahlberg, Karin Pettersson, Anna-Lena 

Sundlin, Simon Hägg, Jan-Peter Tingström. 

 

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

 

2) Avstämning från kommittéerna 

 

Bevara och vårda – Slåtter i Mulvalds änge blir den 18/7 kl 13.00. Vi kollar på 

medlemsmötet om det finns några som kan fixa fika. 

Vi beslutar köpa in 30 ex av boken Från Gutabygd. 

 

Sojdeskommittén – Vi har fått stipendium från Lions Ljugarn på 5000 kr och 

blev bjudna på lunch. Evald och Jan-Olof representerade. 

Torkan kan ställa till problem med tändningen av sojdet. Sjonhem fick inte 

tända sitt pga eldningsförbudet. Vi satsar på att det funkar den 2/7, men 

avvaktar. Meddelar hur det blir vid medlemsmötet 26/6. 

Bygdegårdskommittén – Midsommarplanering pågår. Vi behöver fler tårtor. 

Kollar i mitten av nästa vecka, om det fortfarande saknas tårtor köper vi. 

Vid medlemsmötet den 26/6 informerar vi om sommarens aktiviteter och 

undersöker vilka som kan hjälpa till. 

Vi har börjat med swish i bastun. 

 

Evenemangskommittén – 7/7 19.00 blir det musikkväll i bygdegården. 

Agneta, Gitte, Dan, Monica och Bosse Sävström anordnar det hela, köper in öl 

och vin samt bestämmer vilken bar-mat vi ska ha. 

Agneta följer upp tråden med akvarellmålningskurs, som Ethel Forsberg erbjudit 

sig att hålla i. 

 

Framtids- & utvecklingskommittén – Agneta, Simon, Maine, Jan-Olof och 

Monica gick runt till alla skyltar och märkte upp. Sedan har Maine och Monica 

sammanställt underlag till en folder som ska kunna fungera som guide för en 

vandring runt Ardres sevärdheter. 

Simon undersöker om Google maps kan användas för våra sevärdheter. Det 

verkar som det fungerar att lägga in punkter. Han fortsätter undersöka frågan. 

 

3) Ekonomi –  Vi har oförändrat bra ekonomi.  

142 medlemmar har betalt medlemsavgift. 

Janne kollar med Ove ang nedläggning av Bygdegårdsföreningen 

 

4) Nyinflyttade – Agneta undersöker om Bosse Sävström har flyttat hit permanent. 

 



5) Övriga frågor - Teatern har haft sin första träff. De planerar att börja träna igen till 

hösten och ha föreställningar våren 2019. Lena Lingvall och Elisabeth Harring jobbar 

på ett nytt manus. 

 

 

 

 

Ardre 2018-06-14 

 

_______________________                        

Anna-Lena Sundlin ordf. /mötessekreterare                       

 

 

 

 

 
 


