
 

 

Styreslemöte Askerödgården 160711 

 

Närvarande ; Anna Lärk Ståhlberg, Ante , Ingela Dahlén, Lars Erik Kristansson , Leif Edvardsson, 

Christer Lärk, Stefan Karlsson , Voukko Edvardsson, Madelene Andersson, Jerry Lövberg, 
Jeanette Lövberg. 
 

Auktionen 28 augusti 
Stefan har pratat med auktionsförrättaren (Stefan). Det är oklart i dagsläget om denne kan deltaga 

(han har opererat sig nyligen men sagt att han kan). Anna har pratat med Maria Fast för att hålla 
koll på eventuella dödsbon för att få eventuella saker skänkta inför auktionen. Vi pratade om hur vi 

ska marknadsföra. Stefan blev utsedd till ansvarig för auktionen. Jerry har pratat med en kille som 

har mycket gamla saker  (passande för en auktion) och samtalat kring om han har möjlighet att ta 

hit föremål som vi kan auktionera ut i hans räkning. En tanke är då att vi eventuellt att vid tar ut 

någon procent av själva försäljningen av hans saker eller om det är någon annan som skulle vara 

intresserad av att göra på liknande vis. 
 

Hur gör vi ("personal" fördelning)? 

- Inropningen, hur ska den gå till? (Två tar betalt, två visar upp, en notarie) swisch betalning ska 
vara tillgänlig. 

- Café (minst tre personer). 

- Loppis (ta med eget bord/eller så får de använda bakluckorna på bilarna - Beslut på 50 kr). 

- Askerödgården har ett eget bord (minst en till två personer behöver ansvara för detta) 
 

Program för auktionen 

- 11:00 loppis och visning av föremål 

- 13:00 auktionen börjar 

- Ca 16:00 är det slut. 
 

Marknadsföring 

- Affischer är klara, men behöver sättas upp. När vi trycker nya affischer ska studiefrämjandets 

logotyp finnas med. 

- En annons där vi försöker få föremål skänkta (i tidningen) 

- Dela på Facebook med vänner.  

- Anna skriver lite till tidningen i hopp om att få till en liten artikel/ annonsen, till TTela och 

alekuriren.  

- De som är intresserade av att vara med och sälja saker på auktionen tar kontakt med Stefan via 

telefon.  
 

Nästa möte inför auktionen måndagen den 1 Augusti klockan 18:30 på Askerödgården.  
 

Reflektion midsommarfirande 

Vi är nöjda, det var ungefär 100 personer som kom på firandet. Hur gör vi för att ta oss vidare?. 

En tanke om att själva firandet kändes avhugget fanns, många åkte när firandet var över. Ska vi 
ha kvar kvällsfirandet? Vägen var avstängd vid tidpunkten för firandet, vilket kan ha påverkat hur 

många som kommit. Det var många från andra ställen som kom på midsommar, inte så många 
som kom från byn. Hur gör vi för att engagera byborna? Ett förslag på att bjuda in till hjälp. 

Eventuella aktiviteter bör finnas i anslutning till själva firandet för att locka till att så många som 
möjligt ska stanna kvar. Eventuell underhållning på kvällen? Annons i tidningen till nästa år. 

Eventuell föranmälan till firandet på kvällen om man ska kunna ha någon form av dragplåster.  
 

 



 

 

 

Planering av kräftskiva - boka artist? 

- Hur mycket ska det kosta? Beslut på 50 kr.  
- Vinlotteri och kontantlotteri ska finnas. 

- Vi hör oss för eventuella underhållningsmöjligheter, evengemangsgruppen bokar artist. 

- Vi lägger ut ett event på Facebook men annonserar inte riktigt än. 
 

Kontakta spelmanstämman- vem? 

-Anna kontaktar Roland Hjälte. Anna berättar att vi vill att de ska vara här och att parkeringen är 

på gång.  
 

 

Något som ska göras inför bröllopet? 

- Eventuell städning av huset behövs (om de ska använda  huset på bröllopet). 

- Få ordning på elen, kompletteras i caféet, Ante ser över detta. 

- Jeanette kollar om det är något mer de behöver. 
 

Genomgång av listor för studiecirklar. 
Anna hade med sig listor från studieförbundet. Anna gick igenom hur man fyllde i listorna. 

Ansvarig för gruppen ansvara för att fylla i den tiden vi är här. Vi räknar in alla tillfällen från 
november 15 och framåt.  
 

Nästa steg renovering? Utveckling? 

- Planera/röja inför scenbygget.  

- Ritningar för och planering av utbyggnad av logen. 

- David gör färdigt diken. 

- Caféet - vi låter det vara lite som det är nu och försöker göra ett ryck i september.  
 

Boka nästa sommars aktiviteter - söka Leaderstöd? Vad finns det för ideer? 

Christer ansvarig, Lars Erik.  
- Dragspelsstämma  

- Spelmansstämma  
- Valborgsfirande 

- Midsommarfirande - med musikalisk anknytning  
- Allsång 

- Kräftskiva 

- Loppis 

- Mopedrally 

- Veteranbilar 

- Pensionärsresor? 

- Barnteater  
 

Övrigt: 
Lars Erik tog upp ett mejl från en i styrelsen i hembygdsföreningen inte kunnat få ut en lagfart på 

gården då det inte är hembygdsföreningen som äger fastigheten. (De ansökte till 

inskrivningsmyndigheten). Det är stiftelsen som står på deras dokument.  
 

Anne och Ingela har gått med i inventeringsgruppen.  


