
Mötesanteckningar 20170410 

1. Studieförbundet Vuxenskolan 

Lena Bark från Studieförbundet Vuxenskolan informerade om studiecirkelverksamheten i år. 

Max timmar per cirkel är 480. Lena har sparat  timmar från förra året då vi översteg dessa 

timmar med råge i vissa cirklar.  

Om några ungdomar vill starta cirkel kan ”Vi unga” vara en möjlighet. De kan få 5 000 kr för 

att arrangera ett event. Ålder 13 år och uppåt. 

Cirklar vi kommer att ha under 2017 är: 

- Renovering på gammalt vis. 

- Husvård 

- Gamla kakrecept och bakning 

- Inventering och märkning av föremål 

- Arrangemang och aktiviteter 

- Vintage och loppis 

- Örtagård 

- Ekonomi och finansiering 

- Snickeri 

- Media och marknadsföring 

 

Förbundets tidning Impuls vill skriva ett reportage om oss då vi är så aktiva. Lena ber dem ta kontakt 

med Anna Lärk Ståhlberg. 

 

2. Scenbyggnation och installation av kök 

Arbetet ska påbörjas efter påsk. Christer Lärk åker och handlar virket. Beräknad tid är 1 dag 

för bortschaktning och plintar. 2 dagar för scengolv. 22-23 april är arbetsdagar för att 

åstadkomma scengolvet. Blir vi många som hjälps åt kan även köket påbörjas. 

3. Loppis under våren 

Det har kommit in en idé om att anordna loppis under våren. Styrelsen tycker dock att vi ska 

avvakta till augusti då det är mycket som ska fixas på gården nu i vår. Vore bra att bli fler som 

är aktiva i styrelsen. Styrelsen beslutar att vi kan adjungera in ledamöter i styrelsen istället 

för att ändra antal i stadgarna. 

4. Loppisen är öppen under orienteringstillfället annandag påsk. Anna och Voukkou bemannar. 

Vi prismärker inte varorna utan höftar när vi står där och säljer saker. 

5. Inköp 

Patroner och papper behöver köpas in för att kunna skriva ut affischer och lappar till 

brevlådor. Anna och Christer har en skrivare som Jerry kan ta med till sitt jobb. Anna köper 

domänen www.askeröd.se  

Leif beställer vattenprov för att se om vattnet i brunnen är drickbart. 

Lars-Erik köper in toastjärn och kaffebryggare. 

Lars-Erik pratar med Ante om att sätta upp belysning i boxarna så att man ser sakerna i 

loppisen. 

6. Annonsering årsmöte 

Jeanette sätter in en annons i TTELA under föreningssidan. Lars-Erik, Anna och Christer har 

delat lappar i brevlådorna in till Öresjö i norr och Utby i söder. 

7. Gunnar är fortfarande intresserad av att köpa likvagnen. Jerry kollar vad han vill betala och 

Anna kollar med auktionsfirman Lauritz vad de tror att de kan få för en likvagn. 

http://www.askeröd.se/


8. Spånhyvelns dag 13 maj 

Christer, Jeanette och Anna kan fixa med våfflor och kaffe. 

9. Vägen behöver skrapas. Leif kollar med Olle om han kan skrapa av vägen. 

10. Anna kollar med hembygdsföreningen; 

a. Vägföreningsavgift 

b. Status försäljningen 

c. Översyn av knekttorpet. Läckage. 


