
Protokoll 20160808 

1. Förberedelser inför auktionen den 28 augusti 

a. Auktionsförrättaren Stefan verkar inte vara ok. Malins pappa Benno tar detta istället. 

i. Marknadsföring: Annons i TTELA – Jerry och Jeanette fixar, Anna annonserar 

på Facebook, Leif tar emot beställningar om loppisbord – Ring 0738-496169 

b. 29 saker är uppmärkta inför auktionen. Gunnar har saker som ska säljas också. Stefan 

har fått in lite prylar som han ska auktionera ut. Anna ska titta igenom dukar och 

annat hemma som kan paketeras och ropas ut.  

c. De som kan träffas måndagen den 22 augusti kl 18:30 för att fa fram alla saker i ladan 

så att det går lätt att ställa fram sakerna på auktionen. 

d. Anna ändrar tider på hemsidan så att trycksaker och det digitala stämmer överens. 

e. Sälja korv och bröd också utöver våfflor för att minska köerna. 

 

2. Planering inför Kräftskivan den 3 september 

a. Trubadur – Jacobsson och Saxin – Jerry bokade dem. 

b. Eftersom vi har trubadur tar vi 80 kr i entré. 

c. Anna fixar SnapsviseSM som aktivitet under kvällen. 

 

3. Status på gården: 

a. Fönstrena är monterade i ladan. 

b. Jeanette har målat ett lager med vit färg i cafét. Blev jättefint! 

c. Gräsklippning rullar på. 

d. Ante har tagit fram en ritning för att säkra ladan så att den inte rasar. Ante har prylar 

som vi kan använda för detta. Anna informerar Maria om att vi måste agera på detta 

nu så att hembygdsföreningen involveras. 

e. Vi måste ha en gemensam höstdag i september. Beslutas om när på nästa möte. 

f. Inventeringsgruppen har möte nästa tisdag för att gå igenom alla saker som ska 

auktioneras ut. 

g. Christer kollar om det går att fixa så att gräset slås på parkeringen inför bröllopet den 

20 augusti. 

 

4. Övrigt 

a. Hur går det med lagfarten? Ingen har hört något. Men skogen ligger ute till 

försäljning. Stefan kollar med Julia Färjhage om hon vet något. Anna kollar med 

Maria. 

b. Anna har pratat med Roland Hjelte om spelmanstämman. De kommer eventuellt och 

tittar på gården i samband med nästa styrelsemöte den 12 september. 

 

5. Nästa styrelsemöte är den 12 september kl 18:30. 

 

6. Vid pennan – Anna Lärk Ståhlberg 


