
Protokoll styrelsemöte Ardre Sockenförening 9 Januari 2020 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 

 

 

2) Avstämning från kommittéerna 

Bevara och vårda -  

Arbetet med att få till en deal om änget fortgår. 

 

Sojdet –  

Sojdet har dragit igång på nya året. Ett visst manfall dock, p g a sjukdom. 

En tidning var där i onsdags och plåtade för att göra reportage om Sojdet. 

 

Bygdegårdskommittén - 

Frågan om vattenprov kom upp. Karin undersöker detta. 

Hjärtstartaren behöver nytt batteri. Janne fixar. 

Lasse har meddelat att vi tar Rickards offert på hörselslingan.  

Samtidigt som hörselslingan installeras ber vi att få videokanonen upphängd. 

Försöken att få bygdegården under Sockenföreningens hägn fortsätter.  

Frank håller i det. 

 

Evenemangskommittén - 

 

 

Framtids- & utvecklingskommittén -  

Lasse deltar på “92 möjligheter” med Ljusa Udden. 

  

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

 Årsresultatet ovanligt gott. 

 

4) Nyinflyttade 

Nyinflyttade vid Petsarve har fått ett ex av Ardreboar på Luciafesten. 

 

5) Inkomna skrivelser 

 - 

 

6) Övriga frågor 

 Årsmötet infaller 14 februari 2020 kl. 19.30 i bygdegården 

 Kallelse ska gå ut in 31 januari.  



Kallelse behöver formellt inkl kallelse till årsmöte i fd Bygdegårdsföreningen. 

 Förslag från styrelsen:  
Kostnader och utlägg för utfört arbete ersätts, men inte arbetstid. 
Kostnader/utlägg redovisas till styrelsen innan arbete utförs. 

 Solpaneler på bygdegården? 
Styrelsen får I uppdrag att utreda möjlig installation. 

 Semlor och kaffe serveras på årsmötet. 
 

 

7) Att göra: 

 Ägandet av bygdegården - Frank 

 Änget - Frank, Lasse och Janne 

 Hörselslinga/Videokanon till bygdegården - Lasse 

 Hjärtstartare - Janne 

 Vattenprov - Karin 
 

8) Utvärdering av mötet 

  

 Agneta Dahlberg har fört detta protokoll. 

Simon Hägg har sedan justerat protokollet innan han publicerar det. 

 

 

Ardre 2019-01-09 

 

 

_______________________  ______________________        

Frank Gubert ordf.  Simon Hägg sekr.   

 


