
Protokoll styrelsemöte Ardre Sockenförening 17 Januari 2023 kl. 19.00 - 21.00 

hemma hos Agneta Dahlberg. 

 

Närvarande:  

Frank Gubert, Simon Hägg, Karin Pettersson, Agneta Dahlberg, Jan-Peter Tingström. 

Förhinder: Lars Olsson, Jan-Olof Hasselborn. 

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

2) Avstämning från kommittéerna 

Bevara och vårda -  

 Vi kommer att ta upp status angående Ardrekistan under årsmötet. 

 Länsstyrelsen har gett oss bidrag för skötseln av Mullvalds änge. 

 Nya skyltar med info om platser av intresse i Ardre ska sättas upp på sex 
platser: Bygdegården, golfbanan, sojdet, Ardrebo, Folhammar och Mullvalds 
änge. Lars Olsson har satt upp en skylt vid Mullvalds änge.  
Frank Gubert och Ove Andersson sätter upp dom resterande fem skyltarna. 

  
Sojdet - 

 Sojdes arbetet påbörjades den 11e Januari. 

 Sojdes gubbarna har inte fått något ”julbord” denna gång p.g.a. sjukdom.  
Vi föreslår att dom träffas och äter mat en kväll ändå. 
 

Bygdegårdskommittén - 

 Till slut så fick vi fulla beloppet ca: 33.000kr i bidrag för hörselslingan från 
Boverket. 

 Bastubygget är i paus, återupptas i vår när fingrarna tinat. 

 På bastubyggnaden så har en dörr till nya toaletten monterats också har ett 
skärmtak byggts framför dörrarna. 

 Vattenprov har utförts, med anmärkning. 
 

Evenemangskommittén - 

 Pubafton i bygdegården blev lyckad, det kom ca: 30 personer.  

 Vi föreslår att visa någon gammal svartvit film i samband med årsmötet, kollar 
med Lasse om han har någon rolig film. 

 Vi beställer semlor från Ardrebo till årsmötet. 

 Önskemål om en Pubafton i Bygdegården under våren. 
 

Framtids- & utvecklingskommittén -  

 Nygarn Utveckling (Austerland Energigemenskap) planerar en större 
solcellspark som man kan köpa in sig i, är det något som är intressant för oss? 
Vi samlar in lite mer information innan vi tar beslut. Planeras att tas upp under 
årsmötet. 



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

 155st betalda medlemmar 2022. 

 Hyresintäkter av bygdegården 9.600kr. 

 Bastubad intäkt över 9.000kr. 

 Mer ekonomiposter redovisas under årsmötet… 
 

4) Nyinflyttade 

 - 
 

 

5) Inkomna skrivelser 

 - 

 

6) Övriga frågor 

 Årsmötet är bestämt till Lördagen den 25 Februari kl: 13:00. 

 Inkomna skrivelser (motioner) till årsmötet skall vara inne 10 dagar innan 
årsmötet. 
 

7) Att göra: 

 Kontakta berörande om underhåll av ”skyltvandringen” - Agneta 

 Sluta avtal med Länsstyrelsen om Mullvalds änge - Frank 
 

8) Utvärdering av mötet 

 Agneta bjöd på kaffe, tack! 

 

 

 

 

 

 

Ardre 2023-01-17 

 

 

 

           ___________________  ______________________        

           Frank Gubert ordf.                             Simon Hägg sekr.   


