
Protokoll styrelsemöte Ardre Sockenförening 6 mars 2017 kl. 19.00–21.00 
Sandahl Partners lokaler (hos Anna-Lena) 
 
Närvarande: Jan-Olof Hasselborn, Lars Olsson, Agneta Dahlberg, Jan-Peter 
Tingström, Karin Pettersson, Anna-Lena Sundlin och Ida Björkman. 
 
1) Föregående protokoll godkändes och uppföljning gjordes av att-göra punkter  
 
2) Avstämning från kommittéerna 

Bevara och vårda – Hans-Åke arbetar vidare med Arkivboden och ska köpa in 
arkivmappar för arkivering. Kurs anordnas i Arkiv- och föremålsregistrering och 
föremålsvård, Hans-Åke har inte möjlighet att deltaga och ingen från styrelsen i 
nuläget. Ardrestenen behöver restaureras vilket skulle gjorts i höstas men blev 
inte av (stock-Lasse). Benskiöld har erbjudit sig att fylla i den, han har tidigare 
studerat Ardrestenen. Styrelsen godkänner det om arbetet är kostnadsfritt, Lasse 
kollar upp med stock-Lasse vilken färg som ska användas. Diskussioner förs 
kring fagning av Mullvalds. Skolklasserna från Säve som fagade förra året är 
intresserade i år igen men det behövs fler från socknen som hjälper till. Bidrag 
från kyrkan från slåtter (egendomsnämnden)? Prästen Benny ska bjudas in till 
styrelsemöte för vidare diskussion. Lasse ska ha möte med några engagerade i 
bevara och vårda. 
 
Sojdeskommittén – 9-11 stycken som jobbar med sojdet varje onsdag. De var på 
Fornsalen och lyssnade på föreläsning om tjära, tjärbränning och 
tjäranvändande. Ardres sojde är bland de största sojdena på ön. Finns stort 
behov av tjära till kyrkorna på ön. Planer finns för att åka runt och se på andra 
sojden på ön. 
 
Bygdegårdskommittén – arbetet med hörselslingan ska påbörjas. Arne har en 
trådlös mikrofon han eventuellt kan sälja till bygdegården. Kaj ska göra klart 
trappor och tak över framåt våren och panelen på gaveln på bastun ska bytas ut. 
Vid bokning av bygdegården behöver en giltig fakturaadress uppges och 
eventuellt ändamål för hyrningen. 
 
Evenemangskommittén – inget nytt på gång nuläget. Diskussioner kring 
midsommarfirandet har påbörjats, senast i början av maj ska planeringen börja. 
 
Framtids- & utvecklingkommittén –Landsbygdskommittén har kommit med ett 
förslag för en sammanhållen landsbygd. Bygdegårdarnas riksförbund hanterar 
det på nationell nivå men möjlighet finns att ha en studiecirkel om detta på lokal 
nivå. Beslut tas om att inte starta någon studiecirkel i Ardre. Mötet om 
översiktsplanen för Östergarnslandet var bra. Kommunen ordnar samråd om 
utveckling av landsbygden på flera ställen på ön, frivilliga får gärna åka dit och 
representera sockenföreningen. 



 
  
3) Ekonomi och avstämning av antal medlemmar som betalat årsavgiften. 41 
medlemsavgifter har betalats in hittills. 
 
 
4) Nyinflyttade – nej. 
 
5) Inkomna skrivelser 

• Årsrapport och medlemmar i styrelsen skickas in till Hembygdsförbundet. 

 
            6) Övriga frågor  

• Diskussioner förs kring att bjuda in representant från Vuxenskolan till 
styrelsemöte för att diskutera samarbete. 

• Diskutera vidare kring vad vi ska göra med Ardreboken och David Ahlqvist 
böcker.  

• Lasse går på Hembygdsförbundets årsmöte i Väskinde bygdegård i april, Lasse 
kollar om någon mer vill gå. 

• Bygdegårdarnas riksförbund distrikt Gotland har årsmöte i april, Karin kollar 
om någon vill gå. 

• Styrelsemöten under våren: 3/4 Kalendarium och medlemsmöte, 8/5 
midsommar, 5/6. 
 

 
7) Utvärdering av mötet –  
 
 
Att göra:  

• Länka till bygdeband på hemsidan (Ida eller Ragnar). 
• Jan-Peter och Karin fixar inbetalningskort som skickas ut. Lämnas i alla 

brevlådor i Ardre och utvalda på Ljugarn samt skickas till fastlandsboende. 
• Lasse pratar med Ylva Wibeus angående fagning av Mullvalds änge. 
• Anna-Lena bjuder in Benny till ett styrelsemöte. 
• Anna-Lena pratar med Vuxenskolan. 
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_______________________                   __________________ 
Anna-Lena Sundlin ordf.                    Ida Björkman sekr. 
 

 



 

 
 
 
	
	
	
	
	


