
 
 

Verksamhetsberättelse	för
Ardre	sockenförening		2016

 

 
Styrelsen för Ardre Sockenförening får efter avslutat verksamhetsår avge
följande berättelse:

 

Inledning:
 
Sockenföreningens verksamhet under 2016 har till sitt innehåll löpt på i stora
drag som föregående år. I och med att föreningen fortfarande håller på att hitta
sin form har det i olika forum förts diskussioner om både struktur och innehåll.
En dialog där man utvärderar, omprövar och tar in nya idéer är viktig för att
kunna fortsätta utveckla föreningen, och den kommer förhoppningsvis att fortgå
även under kommande verksamhetsår.
Vid årsmötet den 21/2 2016 beslutades att förändra föreningens struktur och
lägga till ytterligare en kommitté, Sojdeskommittén. Genom att kommittéernas
samordnare också är medlemmar i föreningens styrelse utökades dämed även
den med ytterligare en medlem.
Under hösten har också världen kommit till Ardre i form av två irakiska
asylsökande familjer som erbjudits tillfälligt boende i socknen. De har
emottagits mycket väl och har också bjudits in att delta i sockenföreningens
aktiviteter.

 

Styrelsens	arbete:
 
Vid årsmötet valdes följande styrelse: Anna-Lena Sundlin, ordförande, Jan-Peter
Tingström, kassör, Ida Björkman, sekreterare, samt Karin Pettersson, Ragnar
Olofsson, Agneta Dahlberg, Camilla Enblom och Hans Fransson som
samordnare för de fem kommittéerna. Camilla Enblom valde att lämna sitt
uppdrag som samordnare för Vårda- och bevara kommittén efter sommaren och
därmed har den rollen tillika rollen i styrelsen varit vakant.
Styrelsens funktion är att vara sammanhållande länk och skapa överblick över
de olika verksamheter som pågår inom föreningen samt föreningens ekonomi.
Arbetet har även detta år huvudsakligen inriktats på att utveckla föreningens
struktur för information, dialog och beslut. Ett exempel på detta är att man under
året bjudit in till fler medlemsmöten för att nå alla medlemmar, även de som inte
valt att vara aktiva i någon särskild kommitté.
Styrelsen har sammanträtt vid 10 tillfällen under året, ca en gång per månad.
Man har också bjudit in till fyra medlemsmöten, 25/3, 11/7, 9/10 samt 9/12.

 

Kommittéernas	arbete:



Kommittéernas	arbete:
 
De konkreta aktiviteterna inom föreningen sker genom kommittéerna.
Målsättningen har varit att öka delaktigheten bland medlemmarna ännu mer, och
detta är fortsatt en utmaning. En del av dialogen kring föreningens struktur har
handlat om hur man sätter ambitionsnivån rätt i de olika kommittéerna och hur
strukturen kan bli funktionell för överblick och samordning och samtidigt inte
till hinder för enskilda individers goda idéer och engagemang.
- ”Framtid och utveckling” har inte formerat någon fast grupp av medlemmar.
Det är istället enskilda som gjort insatser inom kommitténs område. Man har
under verksamhetsåret fortsatt arbeta med att skapa en hemsida för föreningen.
En första version av den finns nu på www.ardre.nu . Arbetet med utformningen
fortgår. Ambitionen har varit att samla all basal information om föreningen på
ett ställe, lätt att söka för alla medlemmar.
- ”Evenemang” har även detta år framför allt fokuserat på att se till att befintliga
evenemang har kunnat komma till stånd. Mycket av arbetet har handlat om att se
till att det funnits tillräckligt med folk som kunnat hjälpa till vid genomförandet.
I likhet med kommittén för framtid och utveckling har denna kommitté
huvudsakligen fungerat som samordnare av enskilda individers insatser, och inte
haft någon kontinuerligt arbetande grupp.
Förutom traditionella evenemang som midsommarfest och grötfest har man
genomfört bl a en kurs i Hjärt- och lungräddning, en bakluckeloppis och en
middag i bygdegården på temat ”Ombytta roller i köket” då intresserade herrar
fick laga en trerätters middag under professionell ledning.
Filmkvällar har också fortsatt med totalt 10 filmer på olika teman.
- ”Bygdegården” har fortsatt med en fast grupp med olika ansvarsområden inom
kommittén för att kunna hålla igång den löpande verksamheten, underhåll och
uthyrning på ett smidigt sätt. Man har investerat i en ny spis och en
luftvärmepump och gjort diverse reparationer och förbättringar utvändigt. Man
har också genomfört ett antal arbets- och städdagar.
Bygdegården	har	varit	uthyrd	0ll	externa	kunder	12	gånger	under	året,	varav	en
gång	endast	lilla	salen.	Den	har	använts	0ll	egna	arrangemang	63	gånger	och	0ll
kyrkan	en	gång.
Bastun har haft en trogen skara badande och diskussioner har förts om åtgärder
som kan göra bastun mer attraktiv och tillgänglig för fler.
- ”Bevara och vårda” har fortsatt arbetet med att istället för att fungera som en
stor sammanhållen kommitté skapa undergrupper och att genomföra olika
aktiviteter i ”projektform”.
Arkivgruppen har startat det omfattande arbetet med att digitalisera foton och
dokument från Ardres historia. De har också gjort dessa foton tillgängliga för
sökning på den digitala plattformen ”Bygdeband” www.bygdeband.se .
Mulvalds änge har också fått en egen grupp av intresserade medlemmar som
arrangerat fagning och slåtter.
Exempel på andra ”projekt” som genomförts är strandstädning, rengöring av
Ardrestenen och utformning och utplacering av informationsskyltar vid olika
sevärdheter i socknen.
- ”Sojdet” har en aktiv grupp som traditionsenligt fortsatt sitt arbete med
förberdelser och genomförande av sojdesbränning. I år gav sojdet 635 liter tjära
70 l tjärvatten.

 

Aktiviteter:
 



 
Följande aktiviteter har genomförts inom sockenföreningen under det gångna
året:
7/4, 12/5   Stickcaféer
18/3,1/4,15/4,29/4,20/5Filmkvällar, tema ”Outsiders”
25/3  Medlemsmöte
15/4  Diabilder i bygdegården
16/4  Städning vid bygdegården
17/4  Utplacering av informationsskyltar
22/4  Middag ”ombytta roller i köket”
23/4  Röjning under klinten
30/4  Fagning i Mullvalds änge
7/5  Strandstädning
10/5  Kurs i Hjärt-lung räddning
12/6  Planering av midsommarfirande
23/6  ”Ardrerullet”
24/6  Midsommarfest vid Ardre Bygdegård
4/7  Istapling vid Ardre Sojde
4/7  Sojdet tänds 
6/7,13/7  Cykelutflykt utefter de nya skyltarna
11/7  Medlemsmöte
16/7  Bakluckeloppis
18/7  Slåtter i Mullvalds änge
21/7  Bildvisning med Göte Tingström
6/10,3/11,1/12 Stickkaféer
9/10   Medlemsmöte  
30/9,28/10,11/11,25/11,9/12Filmkvällar, tema ”Hjältar och hjältinnor”
9/12  Medlemsmöte med glögg
5/1 2017  Grötfest
 
Vi tackar alla medlemmar för visat förtroende!
Styrelsen för Ardre Sockenförening
 
Anna-Lena Sundlin  Ida Björkman Jan-Peter
Tingström
Ordförande  sekreterare kassör
 
Karin Pettersson  Hans Fransson
Bygdegården  Sojdet  Vårda och
bevara
 
Agneta Dahlberg  Ragnar Olofsson 
Evenemang  Framtid och utveckling 


