Protokoll styrelsemöte Ardre Sockenförening 3 april 2017 kl. 19.00–21.00
Sandahl Partners lokaler (hos Anna-Lena)
Närvarande: Jan-Olof Hasselborn, Lars Olsson, 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 – Wi-fi fungerar nu i Arkivboden. Planer för öppet hus i
Arkivboden i samband med något evenemang i bygdegården, skärmar finns som
kan användas till utställning. Hans-Åke har i samarbete med Maine ordnat med
gamla klassfoton.
Lasse har haft möte med de som är intresserade av Bevara och vårda,
diskussioner fördes bland annat kring fagning, kvarnen vid Bringsarve och
skyltning vid Kaupungs slott (som eventuellt ska skötas av socknen).
Troligen kommer elever från Wisby gymnasiet och fagar vid Mullvalds 21/4,
det finns intresserade som kan hjälpa till med servering. Vid nästa
medlemsmötet bör det diskuteras hur skötseln av Mullvalds ska fortgå och vilka
områden i socknen sockenföreningen ska satsa på (till exempel vägen under
klinten).
Länsstyrelsen har beviljat upp till 84 000 kr för röjning och tunsättning/lammnät
vid kastalen (Rune, Lasse och Ove ansvarar för det och ska diskutera villkoren).
Information har skickats ut om Kulturarvsdagen 2017, ska tas upp på
medlemsmötet.
Sojdeskommittén – Arbetet inför tjärbränningen fortgår.
Monica jobbar med en film om Ardres tjärbränning.
Diskussioner förs kring hur tjäran kan användas i socknen, sojdet kan undvara
tjära vid behov till gemensamma byggnader/projekt.
Bygdegårdskommittén – Arbetet med hörselslingan fortgår.

Evenemangskommittén – inget nytt på gång nuläget.
Framtids- & utvecklingkommittén – länkar på hemsidan ska ordnas.
Årsstämma för aktieägarna i Nygarn Utveckling AB 15/4 i skolhuset i
Östergarn, därefter visning av reningsverket vid Skags. Ragnar kommer
eventuellt att gå.
3) Ekonomi och avstämning av antal medlemmar som betalat årsavgiften.
Inbetalningskort är utskickade med mycket gott resultat! 162 betalande medlemmar
hittills i år! Teatern är nästan helt slutsåld.

4) Nyinflyttade – nej.
5) Inkomna skrivelser
• Nej, inga skrivelser.
6) Övriga frågor:
• Hembygdsförbundets årsmöte är i Väskinde 23/4, Lasse representerar
sockenföreningen.
• Bygdegårdarnas riksförbund distrikt Gotland har årsmöte i april, ingen
representant från sockenföreningen.
• Diskussioner förs kring samtidsdokumentation av socknen.
• 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).
• Ida uppdaterar styrelseinformation på hemsidan.
• Ida skriver kalendarium för våren.
• Uppdatera medlemsuppgifter (Ida och Jan-Peter).
• Anna-Lena bjuder in Benny till ett styrelsemöte.
• Anna-Lena pratar med Vuxenskolan.
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