
Protokoll styrelsemöte Ardre Sockenförening 8 maj 2017 kl. 19.00–21.00 
Sandahl Partners lokaler (hos Anna-Lena) 
 
Närvarande: Jan-Olof Hasselborn, Jan-Peter Tingström, Anna-Lena Sundlin och 
Agneta Dahlberg. 
 
1) Föregående protokoll godkändes och uppföljning gjordes av att-göra punkter  
 
2) Avstämning från kommittéerna 

Bevara och vårda – Fagningen fungerade bra. 45 elever och några sockenbor 
hjälpte till. 
Strandstädning genomförd. Mindre skräp i år än tidigare. 
Skolfoton från 1947-1970 är nu inlagda på Bygdeband. Maine och Hans-Åke 
arbetar med att få rätt namn till alla bilder. 
Röjningen vid kastalen pågår. 
 
Sojdeskommittén – Arbetet inför tjärbränningen fortgår.  
Håller på med nytt tak på sojdeskällaren. 
29-30 maj är det möte med Nordic Tar Network. Det blir sojdesbränning i 
Östergarn, föreläsningar och diskussioner. Då kommer internationella gäster och 
några personer från oss kommer att delta.  
 
Bygdegårdskommittén – Teatern har gått jättebra. 8 utsålda föreställningar 
Nya termosar och bryggare inköpta. 
Tak och handledare till arkivboden på gång. Även trapp till bastun. 
Ändring av tid för arbetsdag på bygdegården den 20/5. Det blir kl 10.00. 
Planeringsmöte inför midsommar den 10/6 kl 10.00 i bygdegården. 
Meddelande om båda ovanstående punkter sänds ut omgående. 
  
Evenemangskommittén – Vi har fått erbjudande från Länsteatern om att spela 
”Bättre begagnat” på bygdegården i höst. Vi föreslår 13/10, 20/10 eller 10/11. 
Också erbjudande från Bacchi bröder. Agneta kollar med Elisabeth Harring om 
detaljerna. 
 
Framtids- & utvecklingkommittén –  

3) Ekonomi och avstämning av antal medlemmar som betalat årsavgiften.  
 
 
4) Nyinflyttade – nej. 
 
5) Inkomna skrivelser 

• Nej, inga skrivelser. 

 



            6) Övriga frågor:  
 

7) Utvärdering av mötet – Funkat bra fast vi var få. Lite splittrat för A-L som var båda 
ordförande och sekreterare, men gruppen tyckte det fungerade bra. 
 

Att göra:  
• Uppdatera medlemsuppgifter (Ida och Jan-Peter). 
• Agneta kontaktar Elisabeth Harring 
• Anna-Lena fixar extra utskick om ändrad tid och möte inför midsommar 
• Agneta beställer bullar till medlemsmötet 27/5 

 
 
 
 
Ardre 2017-05-08 
 
_______________________                    
Anna-Lena Sundlin ordf.                     
 
	
	
	
	
	


