
 

Protokoll styrelsemöte Ardre Sockenförening 14 September 2021 kl. 19.00–21.00 

Hos Agneta Dahlberg. 

 

Närvarande:  

Frank Gubert, Karin Pettersson, Agneta Dahlberg, Jan-Peter Tingström, Lars Olsson,  

Jan-Olof Hasselborn. 

 

Förhinder: Simon Hägg 

 

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

 

2) Avstämning från kommittéerna 

Bevara och vårda -  

 Arkivmaterial om Vitvär har Lasse lämnat in för förvaring i Sockenföreningen. 

Finns i Arkivboden. 

 Handläggning av änget tar sin tid, därav ingen ersättning ännu. Eventuellt kan 

vi söka bidrag av egendomsnämnden (Visby stift) 

 Ardre Kyrka öppnas för allmänheten igen under oktober. 

 

Sojdet - 

 Det har inte tänds något sojde i år. 

 Skötsel av bodar m.m. pågick under våren. 

 Två nya ”sojdesgubbar”: Tom Forsberg och Christer Björn. 

 

Bygdegårdskommittén - 

 Bastun är igång med nytt basturum. Det fungerar bra på 25 ampere, vilket var 
osäkert. 

 Info om detta ska läggas ut på hemsidan. 

 Solcellsprojektet är nedlagt eftersom vi fick avslag beroende på förbud att 
avverka ädellövskog. 

 Vattenprov ska lämnas in. 

 Vattenläcka i diskmaskinen bör kollas av rörmokare. 
 

Evenemangskommittén - 

 - 

 

Framtids- & utvecklingskommittén -  

 - 

  

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

 Endast 86 betalande medlemmar hittills jämfört med drygt 160 förra året. 
Karin och Janne gör ett utskick. 



4) Nyinflyttade 

 Beate Eggers son Marc är numer skriven på i Ardre och ska således erhålla en 
Ardrebor bok. 

 

5) Inkomna skrivelser 

 - 

 

6) Övriga frågor 

 Hembygdsförbundet bjuder in till temakvällar om “demokratin 100 år” på olika 
orter. 

 Årsmötet för 2021 slås ihop med årsmötet för 2022. Sker prel. under februari 2022. 

 En länk till “Ardreguldet” ska läggas ut på hemsidan. 
 

 Styrelsen diskuterade fortsatt ombyggnad av bastun utifrån förslag av Kaj och 
Christer B. Beslut togs om att bevilja 35 000 till handikapptoalett och ny 
hydropress så att gamla pumpen kan avlägsnas.  
Golvvärme avslogs på grund av driftskostnader. Ett litet element blir billigare. 
Förslagen om ombyggnad av våtutrymme och/eller utbyggnad innebär en stor 
kostnad som det krävs finansiering som sponsring och bidrag. Detta förs till 
årsmötet och under tiden jobbar vi på finansiering. 
 

7) Att göra: 

 Länka till tidningen ”Min Destination” om ”Ardres guld” - Simon 

 Lägga ut information om att bastun är igång - Simon 

 Bok lämnas till Marc - Frank 

 Vattenprov till lasarettet samt kontakt med rörmokare - Janne 

 Utskick med påminnelse om medlemsavgift - Karin och Janne 

 Boka tid med om energirådgivning - Agneta 

 Änget - Frank, Lasse och Janne 
 

8) Utvärdering av mötet 

 

 Agneta Dahlberg har fört detta protokoll. 

Simon Hägg har sedan justerat protokollet innan han publicerar det. 

 

 

Ardre 2021-09-14 

 

 

_______________________  ______________________        

Frank Gubert ordf.  Simon Hägg sekr.   


