
Möte Askerödgården byalag 

20160110 
 

Närvarande - Ordförande Anna.  

Stefan, Lars-Erik, Christer, Jerry, Leif och Madde. 

 

Mötet inleddes med genomgång av protokollet från förra mötet. 

 

1. Godkännande av aktivitetsplan 2016 
Efter några justeringar godkändes planen av styrelsen. 

 

2. Finansiering av insatser 
Vid tidigare möte diskuterades det kring kostnader för att vara medlem i hembygdsföreningen 

samt Askerödgårdens byalag. Lars-Erik går igenom vilka medlemmar som är medlemmar i både 

byalaget och i hembygdsföreningen, för att kunna kolla vilka som är medlemmar var i nuläget. 

Frågan om avgiften tas upp igen vid nästa möte.  

 

Lars-Erik meddelade att vi vid eventuell uthyrning behöver arbeta fram ett papper/avtal som, 

ur försäkringssynpunkt, ska gälla. Detta kom från hembygdsförbundet. Ett förslag är att man 

tittar på t.ex hur uthyrningspappret för Hjärtumsgården ser ut när vi arbetar fram det som 

kommer att gälla för Askerödgården. Lars-Erik kollar på söndag vilken respons Maria har fått 

från Lions. Han mejlar även ut information om svaren på hans frågor. 

 

Parkering 

Förslag på att höra sig för vilken hjälp vi kan få i byn, samt eventuella offerter på hur mycket 

det kostar att göra en parkering (grus, duk med mera). Vi får vänta in och se hur mycket bidrag 

vi kan få från Lions. Utifrån vilken summa som är tillgänglig fortsätter sedan arbetet med 

parkeringen, eventuellt att den kanske kommer att göras i etapper utifrån de ekonomiska 

förutsättningarna. Lars Erik och Leif pratar med Stefan och David om hur de eventuellt kan 

hjälpa till. 

 

3. Catrines & Angelicas 30 års kalas 
Förslag på eventuell uthyrning i Maj. Styrelsen kom överens om att de får hyra. Samtal mellan 

hyresgästen och föreningen kommer att fortgå för att arbeta fram ett pris. Förslag på att riva 

den lilla väggen mellan dansgolvet och "scenen" inne i ladan, inför framtida arrangemang. Lars-

Erik dubbelkollar summan som hembygdsföreningen ska få vid eventuell uthyrning..  

 

4. Datum och tid för årsmöte och vårstädning  
Datum för årsmöte blir 3 April klockan 14:00-16:00.  

Vi avvaktar för tid och datum för vårstädning.  

 

Övriga frågor 
Nästa möte blir den 7 feb klockan 15:00-17:00 i Makeriet hos Anna och Christer.  

 

Mötet avslutas 

 


