
Protokoll styrelsemöte Ardre Sockenförening  28 mars 2018 kl. 19.00–21.00 

Sandahl Partners lokaler (hos Anna-Lena) 

 

Närvarande: Jan-Olof Hasselborn, Agneta Dahlberg, Karin Pettersson, Anna-Lena 

Sundlin, Lasse Olsson, Simon Hägg och Ida Björkman. 

 

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

 

2) Avstämning från kommittéerna 

Bevara och vårda – Studenter från Wisbygymnasiet kommer och fagar i 

Mullvalds änge. Lasse är med och hjälper till och Maine och Jan-Olof ordnar 

fika. Frivilliga får gärna vara med och hjälpa till. Diskussioner förs kring hur 

änget ska skötas i framtiden och vem som ska ansvara för det. 5/4 kl. 19.00 är 

det möte i kommittén Bevara och vårda där intresserade är välkomna. Den 14-

15/5 är det seminarium om fetved i bygdegården. Gotlands Hembygdsförbund 

har årsmöte 22/4, Anna-Lena är representant från sockenföreningen. Ansökan 

till Länsstyrelsen om bidrag för tun vid kämpgraven avslås, ny ansökan inför 

2019 kan göras senast 31/10. 

 

Sojdeskommittén – Arbetet fortgår med sojdet. Sojdet staplas och tänds första 

måndagen i juli. Ett nytt projekt ska påbörjas som sträcker sig under 3 år. Det 

ska röjas vid den gamla tjärfabriken och sedan ska en skylt sättas upp.  

 

Bygdegårdskommittén – Karin och Ros-Marie ser över köp av nya bord till 

bygdegården.  

 

Evenemangskommittén – Leilas matlagningskväll blev lyckad. 

 

Framtids- & utvecklingkommittén – Lasse har tittat vidare på skötseln av 

Vitvärs-vägen, fortsättning följer. Simon tittar vidare på mobilnummer/mail dit 

vardagsbilder från socknen kan skickas. Arbetet fortgår med ”Ardre-appen”. 

 

3) Ekonomi och avstämning av antal medlemmar som betalat årsavgiften.  

 

 

4) Nyinflyttade – inga nyinflyttade. 

 

5) Inkomna skrivelser 

 Inga skrivelser. 

            6) Övriga frågor:  

 Styrelsemöten under våren: 23/4, 21/5, 14/6. 

 Kalendarium för våren har fastställts. 

 



 

7) Utvärdering av mötet –  

 

 

Att göra: 

 Agneta kollar med Monica om medlemsmöte v. 26. 

 Ida sammanställer kalendarium. 

 

 

 

Ardre 2018-03-28 

 

_______________________                 ______________________        

Anna-Lena Sundlin ordf.                        Ida Björkman sekr.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


