Protokoll styrelsemöte Ardre Sockenförening 9 December 2019 kl. 19.00–21.00
hemma hos Agneta Dahlberg
Närvarande: Frank Gubert, Agneta Dahlberg, Lars Olsson, Karin Pettersson, Jan-Peter
Tingström, Jan-Olof Hasselborn.
1) Föregående protokoll godkändes, uppföljning av att-göra punkter
Frågan om ägandet av bygdegården fortgår. Frank jobbar vidare.
2) Avstämning från kommittéerna
Bevara och vårda Änget, den eviga frågan, diskuterades. Vi kan göra ett åtagande årsvis om länsstyrelsen
tar ansvar och står för ekonomi för det hela. Frank, Janne och Lasse går vidare med
länsstyrelsen.
Sojdet Sojdet är i full gång, trots en medelålder på drygt 81 år hos de som utför arbetet.
Man hoppas på föryngring. Idag finns tillräckligt för en bränning.
Bygdegårdskommittén Luciatåg går av stapeln den 15 december kl. 14.00 i bygdegården. Janne, Karin och
Rosmarie sköter förtäring mm.
Den årliga grötfesten blir den 5 januari 2020 kl. 19.00. I år blir priset 60 kr per person.
Anmälan senast torsdag 2/1 till Karin eller Rosmarie.
Bastugruppen kommer att presentera det senaste förslaget för ombyggnad av bastun
på grötfesten.
Janne lämnar lappar om evenemangen till dem som är svåra att nå på email, så att det
inte blir några tråkiga missar.
En offert finns för hörselslinga till bygdegården. Lasse ringer och bekräftar att vi tar
den.
Janne har nya nycklar till arkivboden att hämta.
Evenemangskommittén Framtids- & utvecklingskommittén Ljusa Udden kan eventuellt bidra på något sätt till bastun.
Lasse kom med en del info om Ljusa uddens verksamheter.
3) Ekonomi, avstämning av antal medlemmar som betalt årsavgiften.
Janne gick igenom räkenskaperna för året Ekonomin är sund.
4) Nyinflyttade
Inga nyinflyttade ännu, men snart blir det inflytt i Garpes f d hus.
Agneta håller koll och lämnar bok vid tillfälle.

5) Inkomna skrivelser
 6) Övriga frågor



Årsmötet infaller 14 februari 2020 kl. 19.30 i bygdegården
Nästa styrelsemöte blir i början på januari 2020.

7) Att göra:






Ägandet av bygdegården - Frank
Änget - Frank, Lasse och Janne
Hörselslinga till bygdegården - Lasse
Dela ut evenamangslappar - Janne
Bok till nyinflyttad - Agneta

8) Utvärdering av mötet
Agneta Dahlberg har fört detta protokoll.
Simon Hägg har sedan justerat protokollet innan han publicera det.

Ardre 2019-12-09

_______________________
Frank Gubert ordf.

______________________
Simon Hägg sekr.

