
Protokoll styrelsemöte Ardre Sockenförening 9 Juli 2019 kl. 19.00–21.00 

Ardre Bygdegård 

 

Närvarande: Frank Gubert, Simon Hägg, Lars Olsson, Karin Pettersson, Ove Andersson, 

Jan-Peter Tingström. 

 

1)Föregående protokoll godkändes, uppföljning av att-göra punkter 

 

2) Avstämning från kommittéerna 

Bevara och vårda - Monica Syversen har valt att kliva av styrelsearbetet. 

50 meter bandfast tun förnyades den 29 Juni vid Mullvalds änge av ett gäng frivilliga 

och intresserade med Jan-Peter Tingström i spetsen. 

Slåtter i Mullvalds änge kommer ske den 24 Juli. 

Lars Olsson har röjt/klippt fram till ”Petsarve bastun”. 

Simon Hägg har röjt/klippt fram till ”Alsarve bastun”. 

 

Sojdet - All tjära från årets bränning är såld och utlämnad. 

 

Bygdegårdskommittén - Vi har fått beviljat bidrag från LeaderGute för vårt projekt 

”Utveckla och bevara samlingsplats i Ardre” och vi kommer att hålla ett möte med 

Riina Noodapera den 18 Juli kl: 19:00 i Bygdegården angående vidare ansökan till 

allmänna arvsfonden. 

Midsommarfirandet vid Bygdegården blev lyckat, vi sålde slut på alla tårtor ca: 400 

tårtbitar. Men tyvärr så hade vi inte så många frivilliga som ville hjälpa till med b.la. 

diskning osv så dom som ställde upp fick jobba väldigt hårt! 

 

Evenemangskommittén –  

Tomas Carlsson höll i en ängsvandring i Mullvalds änge den 26 Juni och berättade  

om ängets blommor och fåglar för 17st intresserade som deltog 

Mats Ahlby håller filmvisning den 15 Juli kl: 19:30 i Ardre Bygdegård. 

 

Framtids- & utveckling -  

Utvecklingsbolaget Ljusaudden kommer sannolikt att hålla en ny emission i höst om 

man vill teckna aktier.  

Styrelsen kommer att bjuda in en av deras repr senare i höst för att få information. 

  

3)  Ekonomi, avstämning av antal medlemmar som betalt årsavgiften. 

 Ekonomin är god! 

 

4)  Nyinflyttade 

 Inga nyinflyttade. 

 

5)  Inkomna skrivelser 

 - 



 

6)  Övriga frågor 

 - 

 

7)  Att göra: 

 Bygdegårdsföreningen finns kvar efter hopslaget med Sockenföreningen, ta bort. 

 Sockenföreningen ska i framtiden vara lagfaren ägare till Bygdegårdens fastighet. 

 Hörslinga till bygdegården. 

 El-timer på köket i bygdegården. 

 Nyckelskåp med kodlås. 

 Vem ska få ekonomisk ersättning och inte? 

 Vi behöver göra en ”policy” om vad som är berättigat att betalas ut till. 

 

8)  Utvärdering av mötet 

 Ett kort möte blev ett långt möte! 

 

 

 

Ardre 2019-07-09 

 

 

_______________________  ______________________        

Frank Gubert ordf.  Simon Hägg sekr.   

 


