
Protokoll styrelsemöte Ardre Sockenförening  20 november 2017 kl. 19.00–21.00
Sandahl Partners lokaler (hos Anna-Lena)

 

Närvarande: Jan-Olof Hasselborn, Jan-Peter Tingström, Agneta Dahlberg, Karin
Pettersson, Anna-Lena Sundlin, Lasse Olsson och Ida Björkman.

 

1) Föregående protokoll godkändes och uppföljning gjordes av att-göra punkter.

 

2) Avstämning från kommittéerna

Bevara och vårda – Arne var och hämtade utmärkelsen för god ängsvård.
Ansökan till Länsstyrelsen gällande bidrag för tunsättning vid kämpgraven har
skickats in. Gustav arbetar med belysningen på kyrkan. Kabel är framdragen till
julgranen vid kyrkan.

 

Sojdeskommittén – Arbetet med sojdet är igång. Den 5/12 är det fortsättning på
de seminarier som var tidigare i år. Monica har varit i Finland vid en tjärfabrik
och bland annat pratat om sojdet.

 

Bygdegårdskommittén – Bland annat har nya glas köpts in och de gamla ska
sorteras ut. Ljudanläggningen börjar bli dålig, diskussioner förs kring att anlita
någon gällande ljudanläggning och hörselslinga, eventuellt går det att ansöka
om handikappbidrag.

 

Evenemangskommittén – Länsteaterns uppsättning i bygdegården gick bra,
ungefär 35 personer kom. 12/12 är det medlemsmöte/temakväll med Ardres 4
kennlar, sockenföreningen bjuder på glögg och pepparkakor. Grötfest 5/1 kl.
19.00.

 

Framtids- & utvecklingkommittén – Möte 4/12 i Östergarn angående Fördjupad
översiktsplan Östergarnslandet och Projekt Landsbygdsutveckling 2.0. Lasse
kommer att gå på mötet.

 

3) Ekonomi och avstämning av antal medlemmar som betalat årsavgiften. Monica får
ersättning för sojde-resan till Finland i utbyte mot att berätta om sojdet på en
temakväll. Depåkontot och aktierna i Swedbank är avslutat.
 

 

4) Nyinflyttade – inga nyinflyttade.

 

5) Inkomna skrivelser



• Nej, inga skrivelser.

 
          6) Övriga frågor:

 
 

7) Utvärdering av mötet –

 

 

Att göra:
• Agneta kollar med Vuxenskolan om anslag?

• Janne kollar upp hörselslinga, ljudanläggning och handikappbidrag.

• Karin ordnar glögg, pepparkakor och ädelost samt ansvarar för grötfesten.

• 12/12 kl. 19.00 medlemsträff, styrelsen ses ca 18.30.
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