Verksamhetsberättelse för
Ardre sockenförening 2020-2021
Styrelsen för Ardre Sockenförening får efter avslutat verksamhetsår avge följande berättelse:

Inledning:
Sockenföreningens verksamhet har under åren 2020-2021 till stor det påverkats av
Coronapandemin och skiljer sig stort från föregående år.
Styrelsens uppdrag har varit att vara sammanhållande länk och skapa överblick över de olika
verksamheter som pågår inom föreningen samt föreningens ekonomi. De konkreta
aktiviteterna inom föreningen har genomförts genom de fem kommittéerna.
I likhet med föregående år har två av kommittéerna, bygdegårdskommittén och
sojdeskommittén, bestått av grupper med fasta medlemmar medan övriga kommittéer mer
fungerat genom att enskilda personer eller mindre grupperingar gjort insatser inom
kommitténs område. Samordnaren för respektive kommitté har fungerat som kontaktperson
för initiativ och frågor inom området och som informationskanal till styrelsen.
Arbetet med att utveckla delaktigheten bland medlemmarna inom föreningen har fortsatt
under året.

Styrelsens arbete:
Vid årsmötet valdes följande styrelse: Frank Gubert, ordförande
Jan-Peter Tingström, kassör
Simon Hägg, sekreterare
samt Karin Pettersson, Agneta Dahlberg, Lars Olsson och Jan-Olof Hasselborn
för de fyra kommittéerna.
Styrelsen har sammanträtt vid fyra (4) tillfällen under 2020 och fem (5) tillfällen under 2021.
Protokoll från styrelsemötena har publicerats på hemsidan.

Kommittéernas arbete:
Här följer en övergripande beskrivning av verksamheten inom de olika kommittéerna under
året:

- ”Framtid och utveckling”
Arbetet med utformningen och uppdaterande av hemsidan www.ardre.nu har fortgått.
Arbete med att märka upp Ardres sevärdheter har förbättrats och en folder för
”Skyltvandringen i Ardre” har lagts upp på hemsidan under Dokument. En del av målen har
även lagts till i Google Maps som ”Historisk sevärdhet” under 2020.
Vi medverkar löpande i arbetet med utvecklingsbolaget Ljusa Udden AB.
Föreningen deltar även med vid utformandet av lokal utvecklingsplan för Östergarnslandet.
- ”Evenemang”
Detta år har arbetet med olika former av evenemang begränsats kraftigt.
- ”Bygdegården”
Bygdegårdskomittén har under året bestått av Karin Pettersson, Ove Andersson,
Rose-Marie Andersson och Kaj-Inge Nilsson.
Karin har varit vaktmästare och Rose-Marie uthyrningsansvarig.
Stora salen har nyttjats för akvarellmålning med byns konstnärer som avslutade med en
uppskattad vernissage.
Under 2020 har en renovering av bastun påbörjats med ett fåtal frivilliga,
medan antalet bad kraftigt minskats pga pandemin.
- ”Bevara och vårda”
Fagningen i Mullvalds änge genomfördes liksom föregående år denna gång dock enbart med
föreningens egna medlemmar.
Fortsatta diskussioner med Länsstyrelsen och Stiftet angående en mer övergripande policy
för ängsvården på Gotland.
Slåtter i Mullvalds änge genomfördes och avslutades med fika.
Strandstädningen genomfördes traditionsenligt i slutet av maj.
Vi har avtal med Länsstyrelsen om detta och får årligen ersättning med 5 000 kr.
En sk naturmorgon med information om fåglar och växlighet genomfördes i änget.
- ”Sojdet”
Arbetet med förberedelser av sojdesbränning genomfördes men med begränsning då

Flertalet deltagare har hög ålder under året. Gruppen har träffats onsdagsförmiddagar under
vinterhalvåret.
Årets (lilla) sojdesbränning genomfördes, dock med tändning utan annonsering.

Aktiviteter:
Här ett axplock av de aktiviteter har genomförts inom föreningen under det gångna året:
10 maj 2020
24 maj 2020
11 juni 2020
20 juni 2020
6 juli 2020
29 aug 2020

Fagning i Mullvalds änge.
Strandstädning
Naturmorgon i Mullvalds Änge.
”Ardrerullet” cykeltävling i vem som kan rulla längst
Inläggning och tändning av sojdet
Vernissage i Bygdegården

8 maj 2021 Fagning i Mullvalds änge.
15 maj 2021 Strandstädning
24 juni 2021 ”Ardrerullet” cykeltävling i vem som kan rulla längst

Vi tackar alla medlemmar för visat förtroende!
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