
 

Protokoll styrelsemöte Ardre Sockenförening 2 Juni 2020 kl. 19.00–20.00 

Utomhus vid Ardre bygdegård. 

 

Närvarande: Frank Gubert, Simon Hägg, 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 -  

Vi vill få Mullvalds änge att bli naturreservat och att Länsstyrelsen då tecknar avtal 

med oss om skötsel. 

Änget fagades av 8st tappra Ardrebor i år. 

På strandstädningen så var det ett 20-tal som kom och hjälpte till. 

 

Sojdet - 

Arbetet vid Sojdet är pausat. Bänkarna är utställda så att gäster kan sitta där och fika. 

I slutet på Juni tar vi ställning till om vi kommer att kunna bränna sojdet i år. 

 

Bygdegårdskommittén - 

Hörslingan är nu installerad i bygdegården, till en kostnad på ca: 33.000kr. Vi söker 

bidrag för ersättning av utlägget. 

Midsommarfest inställd pga. Covid-19. 

Janne har bytt batteri och elektroder på Hjärtstartaren som finns vid bygdegården. 

Simons bror Peder Hägg har hjälpt oss med att få fram papper som Lantmäteriet 

önskar i frågan om att få Ardre Sockenförening till lagfaren ägare av bygdegården, vi 

hoppas att dom nu fått alla dokument dom önskar. 

Bastugruppen har haft 2 telefonmöten och vi begär förlängning av projektet hos 

LeaderGute. 

 

Evenemangskommittén - 

Vi har fått förfrågning av ”Dubbes Teater” om eventull teater i vår bygdegård (2 

Oktober, 18 November, 3 December). 

Det planeras en fågelskådning med Tomas Carlsson i Mullvalds änge i slutet av nästa 

vecka, mer info kommer på hemsidan och mailutskick. 

 

Framtids- & utvecklingskommittén -  

Lasse informerar att han varit på Ljusa Uddens årsmöte. 

Utredning om Samfällighetsföreningen går framåt, Lantmäteriets ansvarige kommer 

till Bygdegården på Måndag (2020-06-08) för att träffa representanter från 

Hemansägarna och gå igenom lite frågor. 

  



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

 150st har betalat medlemsavgiften hittills i år. 

 Frank / Janne sänder in underlag för bidrag för uteblivna aktiviteter, midsommar etc. 

 

4) Nyinflyttade 

 - 

 

5) Inkomna skrivelser 

 - 

 

6) Övriga frågor 

 

 Kostnader och utlägg för utfört arbete ersätts, men inte arbetstid. 

Kostnader/utlägg redovisas till styrelsen innan arbete utförs. 

 

7) Att göra: 

 Ägandet av bygdegården - Frank 

 Solpanel på bygdegården - Frank 

 Änget - Frank, Lasse och Janne 

 Vattenprov - Karin 
 

8) Utvärdering av mötet 

  

 Nu fryser alla, tack för ikväll. 

 

 

 

Ardre 2020-06-02 

 

 

_______________________  ______________________        

Frank Gubert ordf.  Simon Hägg sekr.   

 


