
 

Protokoll styrelsemöte Ardre Sockenförening 13 Januari 2021 kl. 19.45–20.45 

I Ardre Bygdegård. 

 

Närvarande:  

Frank Gubert, Simon Hägg, Agneta Dahlberg, Jan-Peter Tingström, Lars Olsson, Jan-Olof 

Hasselborn, Ove Andersson (ersättare för Karin Pettersson). 

 

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

 

2) Avstämning från kommittéerna 

Bevara och vårda -  

 Vi har inte fått någon klarhet i frågan om att Mullvalds änge ska bli 

naturreservat, men diskussionen fortgår.  

Länsstyrelsen har inte hunnit med att ta ställning i frågan. 

 Lasse ska lämna över Vitvärs fiskelägesförenings lilla ”arkiv” till Arkivboden. 

 Ardre Kyrkas renovering har påbörjats, just nu invändigt med tvätt osv. 

 Lasse har beställt boken Gutabygd 2020, finns att köpa hos Lasse eller Frank. 

 

Sojdet - 

 Vi avvaktar hur Covid-19 utvecklar sig och hoppas på vaccination så att vi  

kan tända ett sojde i år. 

 

Bygdegårdskommittén - 

 Ardre Sockenförening är nu lagfaren ägare av Bygdegården! 

 Uthyrning av Bygdegården medges om man följer gällande restriktioner. 

 Bastu renoveringen har påbörjats med ideella krafter. 

 

Evenemangskommittén - 

 - 

 

Framtids- & utvecklingskommittén -  

 Samfälligheterna i Ardre är nu utredda, men det har inte skapats någon 

Samfällighetsföreningen ännu bland annat pga att Lantmäteriet vill avvakta 

med att ha ett möte pga rådande omständigheter (Covid-19). 

 Det har skickats in en förfrågan om skylt till Kungens sal. 

  

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

 167st betalade medlemsavgiften förra året. 

 Vi har fått bidrag för uteblivna aktiviteter. 

 

 

 



 

4) Nyinflyttade 

 -  

 

5) Inkomna skrivelser 

 - 

 

6) Övriga frågor 

 

 Årsmöte - Hur ska vi göra med årsmöte, digitalt? eller skjuta upp det? 

Styrelsen beslöt att skjuta upp årsmötet, mer info kommer i mailutskick. 

 

7) Att göra: 

 Änget - Frank, Lasse och Janne 

 Vattenprov - Karin (Visby Lasarett tar EJ emot vattenprov under Covid-19) 

 Mailutskick, uppskjutet årsmöte - Simon 
 

8) Utvärdering av mötet 

 

 Tack Agneta för kaffe & kaka. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ardre 2021-01-13 

 

 

_______________________  ______________________        

Frank Gubert ordf.  Simon Hägg sekr.   

 


