Protokoll styrelsemöte Ardre Sockenförening 3 december 2018 kl. 19.00–21.00
Sandahl Partners lokaler (hos Anna-Lena)
Närvarande: Jan-Peter Tingström, Simon Hägg, 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 – Länsstyrelsen föreslår utökning av naturreservatet
Russvätar, sockenföreningen stöder detta.
Lasse har varit på möte för Ängskommittén. Kyrkan har inget intresse av att
sköta ängen. Länstyrelsen kan söka EU-bidrag för skötsel av ängen och socknen
sköter det som är möjligt. Mullvalds änge håller hög klass. Oklart hur det blir
med bidraget från Garde pastorat.
Arbetet i Arkivboden fortgår, utgåvorna av Gutabygd finns snart samlade där.
Sojdeskommittén – Sojdeseminarium på Fornsalen 5/12.
Bygdegårdskommittén – Rikard Hägg kommer till bygdegården för att titta på
installation av hörselslinga och ljudanläggning. Kan vara svårt att få bidrag från
Boverket.
Bastun behöver renoveras och eventuellt nytt bastuaggregat, en kostnadskalkyl
behöver göras till att börja med. Karin pratar med Ove och Kaj angående det.
Virke till räcke ska hyvlas upp.
Evenemangskommittén – Projektorn har varit trasig och inlämnad för lagning
utan att något fel kunde upptäckas, den börjar däremot bli gammal. Men
projektorn fungerar nu och sista filmvisningen blir på fredag 7/12.
Framtids- & utvecklingkommittén – Simons text om Gunnfjauns kapell till
Gotlands Hembygdsförbund årsbok 2019 har blivit korrekturläst.
Simon har varit på möte med Samverkan Ljugarn där förslag på projekt
presenterades.
3) Ekonomi och avstämning av antal medlemmar som betalat årsavgiften.

4) Nyinflyttade – inga nyinflyttade.
5) Inkomna skrivelser
 Inga skrivelser.

6) Övriga frågor:
 Medlemsmöte 15/12 kl. 14.00 med glögg och pepparkakor i bygdegården.
Ardrebarnen går ett litet Luciatåg.
 Grötfest förslagsvis 4/1, Karin pratar med Ros-Marie.
 Styrelsemöte 24/1, förbereda inför årsmötet.

7) Utvärdering av mötet – bra!

Att göra:
 Janne kollar tillvägagångssätt och kostnad för att söka ny lagfart för
bygdegården.
 Karin pratar med Ove och Kaj angående kostnadskalkyl för bastun.
 Simon kollar med Ragnar vart de gamla Ardre-filmerna finns och om det går
att länka till dom på hemsidan.
 Janne fixar kaffe till medlemsmötet, Karin bakar lussebullar och Agneta köper
pepparkakor och glögg.
 Kommittéerna tittar på budget till styrelsemötet 24/1.
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