
Protokoll styrelsemöte Ardre Sockenförening 8 November 2018 kl. 19.00–21.00 

Sandahl Partners lokaler (hos Anna-Lena) 

 

Närvarande: Jan-Olof Hasselborn, Anna-Lena Sundlin, Simon Hägg, Jan-Peter 

Tingström, Karin Pettersson. 

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

 

2) Avstämning från kommittéerna 

 

Bygdegårdskommittén: 

 Simon har kollat med Rikard Hägg och Janne har kollat med Bygdegårdarnas 

riksförbund angående ljudanläggning och hörselslinga. Rikard kan tänka sig utföra 

installationen och det verkar troligt att vi kan få 100% ersättning för kostnaden hos 

boverket eftersom det handlar om handikappanpassning. Janne pratar vidare med 

Rikard och skriver ansökan till Boverket. 

 Ove och Kaj har gjort en del arbete med panelen på bygdegården och beställt mer 

virke. Bygdegården behöver också målas, fönster och norrsida och även vedbod och 

förråd. 

 Det behövs ny panel på biblioteket 

 Teatern har börjat träna på tisdagar med sikte på en ny föreställning under nästa år. 

 Janne kollar tillvägagångssätt och kostnad för att söka ny lagfart för bygdegården så 

den formellt kan skrivas över till Sockenföreningen. 

Sojdeskommittén: 

 Sojdet jobbar på bra. Eventuellt blir det två bränningar nästa år. 

Evenemangskommittén: 

 Anna-Lena fortsätter söka någon som kan komma och prata om krisberedskap. 

Bevara och vårda-kommittén: 

 Vi har fått ett förslag från Länsstyrelsen till utökning av naturreservatet Russvätar som 

de vill ha Sockenföreningens synpunkter på. Det verkar handla om en mer intensiv 

skötsel och bete av nuvarande område. Stämmer det tycker vi att det är ett bra förslag. 

Vi undersöker närmare att vi uppfattat saken rätt innan vi lämnar in vårt svar. 

Framtids- och utvecklingskommittén: 

  Simon presenterade texten han skrivit om Gunnfjauns kapell till Gotlands 

Hembygdsförbunds årsbok 2019. Vi tyckte den var jättebra! Simon mailar in den till 

Hembygdsförbundet. 

 Hans-Åke uppmanar alla medlemmar att skicka in fotografier eller annat material, som 

är intressant för Ardres historia, tag kontakt med Arkivboden - Hans-Åke Sjöqvist 

(ardre.bygdeband@gmail.com). 

3) Ekonomi: 



 Vi har mindre intäkter i år än förra året. Det har inte varit någon teater, inget sojde och 

dålig uthyrning. Mindre kostnader också, men de fasta kostnaderna, där el är viktigast, 

ligger förstås på samma nivå som tidigare. 

4) Medlemsträff lördag den 15/12 kl 14.00 glögg, kaffe och pepparkakor i bygdegården. 

 
Ardre 2018-11-08 
 

_______________________                        

Anna-Lena Sundlin ordf. /mötessekreterare 


