Verksamhetsberättelse för
Ardre sockenförening 2015

Styrelsen för Ardre Sockenförening får efter avslutat verksamhetsår avge
följande berättelse:

Inledning:
Vid årsmötet den 28/2 2015 fattades slutgiltigt beslut om att upplösa Ardre
Bygdegårdsförening och Ardre Hembygdsförening, och Ardre Sockenförening
blev då definitivt den gemensamma kanalen för det arbete som förts inom de
tidigare föreningarna.

Styrelsens arbete:
Vid årsmötet valdes följande styrelse: Anna-Lena Sundlin, ordförande, Jan-Peter
Tingström, kassör, Ida Andersson, sekreterare, samt Ove Andersson, Ragnar
Olofsson, Agneta Dahlberg och Camilla Enblom som samordnare för de fyra
kommittéerna.
Styrelsens funktion är att vara sammanhållande länk och skapa överblick över
de olika verksamheter som pågår inom föreningen samt föreningens ekonomi.
Det arbete som inletts under verksamhetsåret 2014 med att hitta en fungerande
form för föreningens arbete har fortsatt under året. Det har handlat om att få till
tydliga informationskanaler, klargöra beslutsvägar, skapa delaktighet bland
medlemmarna och landa på rätt ambitionsnivå för föreningens aktiviteter.
Styrelsen har sammanträtt vid 10 tillfällen under året, ca en gång per månad.
Man har också bjudit in till två medlemsmöten, 30/6 samt 6/10.

Kommittéernas arbete:
De konkreta aktiviteterna inom föreningen sker genom kommittéerna.
Målsättningen har varit att öka delaktigheten bland medlemmarna ännu mer, och
detta har lyckats till viss del.
”Framtid och utveckling” har under verksamhetsåret lyckosamt slutfört arbetet
med fiber till Ardre. Man har också fortsatt arbeta med att skapa en hemsida för
föreningen. Detta arbete har stött på oväntade svårigheter och är fortfarande inte
slutfört. Tills vidare finns viss föreningsinformation på den hemsida som är
avsedd för bokning av bygdegården samt på facebooksidan.
”Evenemang” har framför allt fokuserat på att se till att befintliga evenemang
har kunnat komma till stånd. Mycket av arbetet har handlat om att se till att det
funnits tillräckligt med folk som kunnat hjälpa till vid genomförandet. Förutom

funnits tillräckligt med folk som kunnat hjälpa till vid genomförandet. Förutom
traditionella evenemang som midsommarfest och grötfest har t ex Länsteatern
varit på besök. Föreningen har också fått licens att visa film, och haft
återkommande filmkvällar med olika teman.
”Bygdegården” har fortsatt med olika ansvarsområden inom kommittén för att
kunna hålla igång den löpande verksamheten, underhåll och uthyrning på ett
smidigt sätt. Rollen som vaktmästare har förtydligats. Man har också genomfört
ett antal arbets- och städdagar. Bygdegården har varit uthyrd 0ll externa kunder
18 gånger under året, samt 0ll BRS under några veckor vid ﬁberinstalla0onen.
”Vårda och bevara” har inventerat befintliga verksamhetsområden och påbörjat
ett arbete med att skapa undergrupper inom kommittén; Arkivboden är i det
närmaste färdigställd och runt arkivfrågor har det bildats en liten grupp som bl a
planerar att digitalisera foton och dokument och ansluta dessa till ”Bygdeband”.
Sojdet har en aktiv grupp som tydliggjort sin struktur. Här har man också under
året fått en donation som använts till inköp av nytt elverk och vedklyv. Mulvalds
änge har också fått en egen grupp av medlemmar som vill försöka hålla igång
verksamheten med fagning och slåtter. Det har varit en utmaning att locka folk
framför allt till fagningen, och under det gångna året övervägdes att avbryta
aktiviteterna, men nu görs ett nytt försök att kunna fortsätta.
Utöver dessa områden har man inom kommittén även genomfört bl a
cykelutflykter och vandringar samt påbörjat färdigställandet av skyltar för att
märka ut olika intressanta platser i socknen.

Aktiviteter:
Följande aktiviteter har genomförts inom sockenföreningen under det gångna
året:
5/2,5/3,9/4,7/5Stickcaféer
13/3,10/4,24/4
Filmkvällar, kärlek 50+
15/4

Diabilder i bygdegården
18/4

Fagning i Mullvalds änge
30/4

Valborgseld vid bygdegården
1/5

Städning vid bygdegården
9/5

Städning i bastun
14/5

Strandstädning
18/6

”Ardrerullet”
19/6

Midsommarfest vid Ardre Bygdegård
30/6

Medlemsmöte med pub
6/7

Istapling vid Ardre Sojde
6/7

Sojdet tänds

7/7, 14/7, 21/7,28/7
Cykelutflykter i Ardreboars fotspår
16/7

Marianne Cedervall ”bokpratar”
20/7

Slåtter i Mullvalds änge
23/7

Arkeolog guidar vid våra fornlämningar
3/9,1/10,5/11,3/12
Stickkaféer
3/10

Länsteatern gästspelar
6/10

Medlemsmöte
10/10

Arbetsdag vid bygdegården


16/10,30/10,20/11
Filmkvällar, fransk film
6/1 2016

Grötfest
29/1,12/2 2016
Filmkvällar, drama

Vi tackar alla medlemmar för visat förtroende!
Styrelsen för Ardre Sockenförening
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