
 

Protokoll styrelsemöte Ardre Sockenförening 8 Mars 2022 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 -  

 Pengar har beviljats för Ardrekistan från DBV och Gotlands sparbank, 
ca 25 000. Även RAÄ kommer att bidra, när Frank fått ihop alla papper. 

 Lasse redogjorde för mötet med Länsstyrelsen angående ängets omvandling 
till naturreservat. 

 Bygglov är beviljat för en bod att sättas upp på änget. 
 

Sojdet - 

 En del aktivitet, men med få deltagare beroende på det urusla vädret som 
varit. 

 Man jobbar för att det ska bli en tändning av sojdet till sommaren. 

 En ny medlem sojdeslaget har tillkommit, Bengt Botvalde. 
 

Bygdegårdskommittén - 

 Janne har satt upp skyltar. 

 Vår ansökan om medel till hörselslingan behandlas nu av Boverket. 

 Ny spis är på plats. 

 I bastun är en värmepump installerad. 

 
 

Evenemangskommittén - 

 Certifikat för filmvisning är en dyr historia. En diskussion om intresset för 
filmvisning tas upp på årsmötet. 

 Även midsommarfest ska diskuteras för att pejla om det finns folk som är 
villiga att engagera sig i att hålla i firandet. 

 
 
 
 
 

 



Framtids- & utvecklingskommittén -  

 Simon skickade in ansökan till Trafikverket för nya skyltar till ”Bygdegård & 
Bastu” vid Katthammarsviksvägen (”Petsarvekorset”) och även utanför 
Bygdegården, efter beviljad ansökan så gjorde Simon även beställningen och 
Trafikverket har redan varit ute och satt upp dom nya skyltarna. 
Skyltarna bekostas av bidrag. 
  

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

 Elen är en tung utgift för närvarande. Åtgärder för att minska förbrukningen 
ska vidtagas. 

 Det är magert på inkomstsidan. Medlemsantalet är halverat jämfört med 
tidigare. Ett utskick ska göras med påminnelse om medlemsavgiften i samband 
med kallelse till årsmötet. 
 

 Årsmötet bestämdes till 12 april 19.30 
 

4) Nyinflyttade 

 - 
 

5) Inkomna skrivelser 

 - 

 

6) Övriga frågor 

 - 
 

7) Att göra: 

 Vattenprov till lasarettet - Janne 

 Utskick med påminnelse om medlemsavgift - Karin och Janne 
 

8) Utvärdering av mötet 

 

 Agneta Dahlberg har fört detta protokoll. 

Simon Hägg har sedan justerat protokollet innan han publicerar det. 

 

 

Ardre 2022-03-08 

 

 

_______________________  ______________________        

Frank Gubert ordf.  Simon Hägg sekr.   


