Protokoll styrelsemöte Ardre Sockenförening 24 januari 2018 kl. 19.00–21.00
Sandahl Partners lokaler (hos Anna-Lena)

Närvarande: Jan-Peter Tingström, Agneta Dahlberg, Karin Pettersson, Anna-Lena
Sundlin, Lasse Olsson.

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

2) Avstämning från kommittéerna
Bevara och vårda – Arbetet med bygdeband har börjat uppmärksammas och
uppskattas av olika människor. Hans-Åke m fl fortsätter scanna och lägga in
bilder och dokument. Hembygdsträffar genomförs nu i början av året. Träff i
Ala 5/2.

Sojdeskommittén – Monica kommer till sommaren att berätta om sin resa till
Finland.

Bygdegårdskommittén – Nya ljusramper inköpta till arkivboden. Nya elektroder
inköpta till hjärtstartaren. Det skulle behövas bredare diskbänkar i köket för att
få smidigare anpassning till diskmaskinen. Jan-Peter undersöker olika alternativ.
Behövs också nya bord. Vi beslutar att gå vidare och ta fram ett förslag till
budgeten. Karin ansvarar för frågan tillsammans med Rose-Marie.

Evenemangskommittén – Grötfesten avlöpte väl. Det har kommit förslag om att
anordna en ny gemensam middag i bygdegården under ledning av Leila. Agneta
kollar hur långt planerna har kommit.

Framtids- & utvecklingskommittén – Lasse var på möte 4/12 i Östergarn
angående Fördjupad översiktsplan Östergarnslandet och Projekt
Landsbygdsutveckling 2.0. Nya möten planerade under våren.

3) Ekonomi. 2017 har gått bra förutom uthyrningen av bygdegården som varit mindre
än föregående år. Vi har fått in 349 000 kr och haft utgifter på 262 000 kr.
4) Nyinflyttade – Lisa Andersson med familj har fått en bok.
5) Övriga frågor:
- Planering av årsmötet:
• Mötet blir söndag den 25/2 kl 13.00 – ca 15.30. Vi beslutar att skicka ut kallelse per
brev och samordna det med inbetalningskort för medlemsavgift. Jan-Peter och Karin
ansvarar för utskicket. Vi beställer 40 semlor från Ardrebo, Agneta ansvarar. Karin

ansvarar för utskicket. Vi beställer 40 semlor från Ardrebo, Agneta ansvarar. Karin
ansvarar för att sätta på värmen och fixa kaffe. Styrelsen träffas senast 12.30 för att
ställa iordning.
• Samordnarna för respektive kommitté förbereder underlag till budgeten. Jan-Peter
sammanställer och tar kontakt med revisorerna.
• Anna-Lena skriver verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.

- Diskussion kring Facebooksidan. Vi konstaterade att den inte är en angelägenhet för
Sockenföreningen utan att vår informationskanal är hemsidan.

6) Utvärdering av mötet – Vi är ganska disciplinerade men har ändå haft ett avslappnat
möte.
Att göra:
• Agneta kollar med Vuxenskolan om anslag.
• Janne kollar upp hörselslinga, ljudanläggning och handikappbidrag. Ringer
Eddie Bladh, Rickard Hägg och Åke Ekström
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