
Protokoll styrelsemöte Ardre Sockenförening 29 Oktober 2019 kl. 19.00–21.00 

hemma hos Agneta Dahlberg 

 

Närvarande: Frank Gubert, Simon Hägg, Agneta Dahlberg, Lars Olsson, Karin Pettersson. 

 

1) Föregående protokoll godkändes, uppföljning av att-göra punkter 

 

2) Avstämning från kommittéerna 

Bevara och vårda -  

Lars Olsson har en pågående diskussion med kyrkan och Länsstyrelsen om eventuella 

bidrag till Mullvalds änges underhåll. 

 

Sojdet -  

9 Oktober så började arbetet i sojdet. 

 

Bygdegårdskommittén - 

El-timer på spisarna är installerade och det finns en beskrivning på plats hur det 

fungerar. 

Offerten från Rikard Hägg (Görans Företagsservice) angående hörslingan till 

bygdegården gäller ännu. Vi ska ta beslut om vilken modell vi ska ha. 

Leader Gute har prioriterat projektet ”Utveckla och bevara samlingsplats i Ardre” 

(Bastun) och Jordbruksverket har beviljat ansökan om projektstöd. 

 

Evenemangskommittén - 

Agneta har fått ca: 20st anmälningar till pubafton i bygdegården på Fredag den 1 

November, öl och vin ska inhandlas i veckan. Frank har sökt tillfälligt alkoholtillstånd (á 

700kr) för Sockenföreningens räkning. 

Det maldes säd i Bringsarve väderkvarn den 30 September. Bilder och video kommer 

att läggas upp på hemsidan för dom som inte hade möjlighet att se det på plats. 

 

Framtids- & utvecklingskommittén -  

Vi har köpt 5 aktier i Utvecklingsbolaget Ljusaudden. 

  

3) Ekonomi, avstämning av antal medlemmar som betalt årsavgiften. 

 Ekonomin är god! 

 165 medlemmar har betalt årsavgiften i år. 

 

4) Nyinflyttade 

 Inga nyinflyttade. 

 

5) Inkomna skrivelser 

 - 

 

6) Övriga frågor 



 - 

 

7) Att göra: 

 Kopiera 2st nycklar till arkivboden. 

 Hörslinga till bygdegården. 

 Bygdegårdsföreningen finns kvar efter hopslaget med Sockenföreningen, ta bort. 

 Sockenföreningen ska i framtiden vara lagfaren ägare till Bygdegårdens fastighet. 

 Vem ska få ekonomisk ersättning och inte? 

 Vi behöver göra en ”policy” om vad som är berättigat att betalas ut till. 

 

8) Utvärdering av mötet 

  

 

 

 

Ardre 2019-10-29 

 

 

_______________________  ______________________        

Frank Gubert ordf.  Simon Hägg sekr.   

 


