Protokoll styrelsemöte Ardre Sockenförening 10 september 2018 kl. 19.00–21.00
Sandahl Partners lokaler (hos Anna-Lena)
Närvarande: Jan-Olof Hasselborn, Karin Pettersson, Anna-Lena Sundlin, Simon Hägg,
Jan-Peter Tingström, Lasse Olsson.
1) Föregående protokoll godkändes och uppföljning gjordes av att-göra punkter.
2) Avstämning från kommittéerna
Bevara och vårda – Slåtter i Mulvalds änge gick bra även om det var färre
deltagare än tidigare.
Från Gutabygd köptes in i 30 ex och har sålts bl a vid slåttern.
Sojdeskommittén – Torkan ställde till problem med tändningen av sojdet. Vi
fick inte tända pga eldningsförbudet. 21september görs ett nytt försök att stapla i
och tändning av sojdet planeras till veckan efter.
Bygdegårdskommittén – Midsommarfirande genomfördes med många besökare.
Arkivboden hölls öppen och många intresserade kom in. Vi fick in 13 625 kr på
serveringen. Bakluckeloppisen blev inställd pga för få anmälda.
Panel till bygdegården är inköpt och arbetsdag behöver planeras.
Jan-Peter tar upp tråden med ny ljudanläggning till bygdegården.
Ove kommer att lämna in en faktura för sitt arbete med sågning.
Evenemangskommittén – Ardrerullet blev inställt pga regn.
Musikkvällen i bygdegården med irländsk musik och bar blev bra, men med
betydligt färre besökare än väntat. Däremot kom det många till
storbildsvisningen av fotbolls VM.
Filmkvällar för hösten är inplanerade och information har gått ut via mail.
Framtids- & utvecklingskommittén – Foldern med information över alla skyltar
finns nu på hemsidan. En ny skylt har satts upp vid Tjärfabriken.
Simon lägger in resterande skyltar i Google Maps.
Anna-Lena och Lasse har varit på möte med Leaderprojektet Samverkan
Ljugarn. Janne och Simon har också träffat dem vid tidigare tillfällen. De gör en
förstudie för att kunna bilda ett lokalt utvecklingsbolag.
Fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet är ett annat spår. Ska vi vara med i
ett bygderåd där?
3) Ekonomi – Vi har oförändrat bra ekonomi.
150 medlemmar har betalt medlemsavgift.
Janne kollar med Ove ang nedläggning av Bygdegårdsföreningen.
4) Nyinflyttade – Tove och Tim Gustavsson. Janne lämnar en bok till dem.

5) Övriga frågor– Förslag att ordna lussefirande med traktens barn i kombination med
glögg och pepparkakor till medlemmarna. Vi kollar med alla barnfamiljer.
6) Styrelsemöten för hösten – 8/10, 5/11, 3/12
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