Medlemsmöte Ardre Bygdegård 11 juli 2016
24 deltagare
Bildvisning
Göte ska visa bilder 1967-1990 med hjälp av Palle. Eget fika medtages. Göte ordnar
informationslappar.
Radio Gotland
Radio Gotland var härpå sockenrunda och tittade på skyltarna och biblioteket och blev
imponerade. De anmärkte på att runstenen behöver tvättas. Monica tvättar stenen på söndag.
Det finns pengar avsätta för att restaurera stenen vid behov.
Bastun
Renovering av bastun har påbörjats med mycket hjälp av Monica och Kaj. Aggregatet
kommer behöva bytas ut. Diskussion förs kring att köpa ett enklare aggregat så att bastun kan
bokas och skötas av fler. Kaj tar på sig att vara ansvarig för att kolla upp kostnader och
intresse för bastun.
Spördagar
Anna-Lena har skrivit en artikel om Ardre Sockenförening i Spördagar som har publicerats i
senaste numret.
Ardrerullet
5 deltagare var med i år. Mer reklam nästa år!
Midsommar
Det kom ca 300-400 personer i år! Fler folk som jobbar behövs, till exempel när tårtorna ska
ut. Diskussioner förs kring att starta en festkommitté eller att ansvaret för midsommar ska
cirkulera i socknen. Diskussioner kring att senarelägga firandet till kl. 14.00 istället. Önskan
om att intresseanmälan för att hjälpa till ska komma in tidigare samtidigt tas det upp att det
behövs flexibilitet för sommargotlänningarna. Det behöver tydliggöras att ALLA är välkomna
att hjälpa till med midsommarstången.
Sojdet
Sojdet blev bra i år! Förväntningar på ca 700 liter tjära. Monica håller på att göra en film om
sojdet tillsammans med Mats Ahlby. DVD-skivorna kommer att säljas för 200kr/st, ev
materialkostnader tillkommer. Artikel om sojdet kommer vara med i Gotlands gratistidning.
Skyltarna
Alla skyltar utom två för trojaborg är uppsatta, de kommer sättas upp när marken är röjd.
Önskemål om karta där skyltarna är utmarkerade.
Slåttern
Slåtter i Mullvalds änge kommer att vara 18/7. Katrin sätter upp lapp vid änget. Änget ägs av
kyrkan, stiftet ska ta beslut om hur det ska skötas framöver då det inte är rimligt att
sockenföreningen står för skötseln utan stöd.

Vägen under klinten
Gräset på vägen under klinten behöver röjas. Frank och Monica bestämmer ett datum och hör
av sig till Ragnar som mailar ut det till medlemmarna.
Arkivboden
Handlingar och fotografier som rör socknen håller på att läggas upp i bygdeband. Hans-Åke

Arkivboden
Handlingar och fotografier som rör socknen håller på att läggas upp i bygdeband. Hans-Åke
och en till har gått en kurs i detta och det finns nu en dator och scanner i arkivboden. Finns
bilder eller dokumentation som kan läggas upp i bygdeband går det bra att höra av sig till
Hans-Åke. Intresserade får gärna hjälpa till. Tavlor har hängts upp i Arkivboden. Ev bör ett
brandlarm kopplat till internet/telefon installeras. Diskussioner förs även kring vilket material
som kan tas till Landsarkivet.
Loppis
15 anmälda till backluckeloppisen. Karin och Ros-Marie ordnar kaffe. Janne sätter upp skyltar
om loppis.
Hemsidan/media/dekal
Ida ska titta på hemsidan när det finns tid. Mats ska kolla upp kostnader för någon att ordna
en hemsida som Ida sedan kan uppdatera.
Det är enkelt att lägga upp texter om vad som hänt i socknen på Hela Gotland. Mats tipsar om
att fokusera på bilder med en bildtext och en kort text om händelsen.
Förslag kommer upp om att ta fram en dekal eller t-shirtar för socknen. Det får gärna skickas
förslag på logga eller slogan till Ragnar, i nuläget används Ardrestenen.

