
 

Protokoll styrelsemöte Ardre Sockenförening 7 Juni 2022 kl. 19.00–21.00 

Hos Agneta Dahlberg. 

 

Närvarande:  

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

 

Förhinder: Simon Hägg, Jan-Olof Hasselborn. 

 

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

 

2) Avstämning från kommittéerna 

Bevara och vårda -  

 Vi får inga pengar till Ardrekistan av RAÄ. Frank hör av sig till Janne Bergqvist 
för att höra om pastoratet kan bidra med medel istället. Med tanke på att de 
inte behöver bidra till slåttern i år kanske det är en möjlighet. 

 Malin Wred på länsstyrelsen har skickat brev och meddelar att vi får bidrag till 
slåttern. 

 ”Skyltvandringen” som sattes upp för några år sen börjar falla och behöver ses 
över. Agneta talar med Jan Olof och Maine, alternativt Monica S, om någon av 
dem kan se över skyltarna och åtgärda. 

 Nya skyltar med info om platser av intresse i Ardre ska sättas upp på sex 
platser: Bygdegården, golfbanan, sojdet, Ardrebo, Folhammar och Mullvalds 
änge. 

 

Sojdet - 

 Sojdet kommer att tändas 4 Juli, kl 18.00. 
 

Bygdegårdskommittén - 

 Pengar till hörselslingan har beviljats från Boverket. 

 Bastuns toalett har fått ett nytt handfat av Kaj-Inge som är installerat och en 
ny dränkbar pump är på plats. Den nya toaletten börjar ta form. 

 Nya priser på uthyrning och bastubad. 
Från 1 juli gäller följande: 

o Bygdegården 1000 kr 
o Lilla rummet 400 kr 
o Bastubad 40 kr 

 
Evenemangskommittén - 

 På årsmötet kom frågan upp om att visa film för barn och Palle kan tänka sig 
att visa film om intresset är tillräckligt stort. 

 Frank vidtalar Tim om att visa barnfilm. 



 Midsommarfirande kommer att ske i god Ardreanda efter två års uppehåll. Det 
är Janne T, Karin P, Lasse O, ElsMarie och Linda som har engagerat sig för att 
detta uppskattade firande ska komma till stånd. 

o Det blir lotteri, försäljning av kaffe och bröd (ej tårta). Barbro har 
erbjudit sig att spela. Simon håller i prova på att kasta stenvarpa. 

o Till lotteriet tar vi tacksamt emot vinster. Kontaktperson är Karin P. 
 

Framtids- & utvecklingskommittén -  

 Vi ska planera för att Bygdegården i framtiden ska fungera som en 
samlingsplats även i kristid , t ex med fungerande el, vatten etc. 
  

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

 141st har betalat medlemsavgiften hittills i år.  
 

4) Nyinflyttade 

 - 
 

5) Inkomna skrivelser 

 - 

 

6) Övriga frågor 

 - 
 

7) Att göra: 

 Vattenprov till lasarettet - Janne 

 Kolla med Tim om barnfilmsvisning - Frank 

 Kontakta berörande om underhåll av ”skyltvandringen” - Agneta 

 Kolla om kyrkan kan bidra till ”Ardrekistan” - Frank 
 

8) Utvärdering av mötet 

 

 Agneta Dahlberg har fört detta protokoll. 

Simon Hägg har sedan justerat protokollet innan han publicerar det. 

 

 

Ardre 2022-06-07 

 

 

_______________________  ______________________        

Frank Gubert ordf.  Simon Hägg sekr.   


