
 

 

Styrelsemöte Askerödgården 170313 
 
Närvarande ; Anna Lärk Ståhlberg, Lars Erik Kristansson , Leif Edvardsson, Christer Lärk, Stefan 

Karlsson , Voukko Edvardsson, Jerry Lövberg, Jeanette Lövberg. 
Gäster: Spelmansstämman.  

 
1. Inför spelmansstämman 
Parkeringen kommer att fixas inför spelmansstämman. Hjärtums hembygdsförening har fått medel 

från Jordbruksverket och Lilla Edets kommun för att fixa detta. Vi kan ta ut 20 kr/bil i 
parkeringsavgift. Ska gå till att täcka kostnader för genomförandet av spelmansstämman.  

 
Byalaget ordnar med fika. Gärna tunnbrödsrullar med skinka och ost. Kaffe, bulle och korv med 
bröd. Studieförbundet kollar om vi kan låna en varmkorvsbehållare. 

 
Spelmansstämman önskar att vi ställer ut bänkar och stolar nedanför scenen. De vill att vi lövar 

ingångarna och vid scenen. 
 
Scengolvet ska vara klart till spelmansstämman så att de kan stå på den. 

 
En handikappanpassad bajamaja ska hyras. Studieförbundet kollar om de kan ta kostnaden för detta. 

 
Ljudanläggning behövs. Roland kollar om Svantes utrustning täcker behovet. Annars hör han av sig 
till Christer om detta. 

 
Skyltning av stämman. 

Det ska ställas skyltar vid Hasteröds korsning, vid bron på Edet, vid ljussignalen på Ström, 
Hjärtums smedja, utbykurvan, Hålleröd, Ängens gård, Båberg, Skärsbro. Skylt om enkelriktat ska 
sättas upp i Intagan. 

 
Spelmansstämman börjar kl 12:00 med buskaspel. 

Kl 15:00 är inmarschen. 
Slut vid 18-19-tiden. 
 

Byalaget får gärna sälja lotter och ha öppet i loppisen. 
 

2. Årsmötet är den 23 april.  
Kallelse till mötet behöver gå ut första veckan  i april. Jerry och Jeanette fixar med  inbjudan till 
årsmötet. Inbjudan ska även innehålla aktiviteterna som vi planerat för året. Anna har lagt upp dem 

på hemsidan. Anna kollar vilka det är som är valbara i styrelsen och mailar till Leif som hjälper 
valberedningen. Leif föreslog att vi bör utöka antalet ledamöter i styrelsen. Ante, Benno och 

Marcus kan vara intresserade av ett styrelseuppdrag. Byalaget tycker att det är en god idé. Vi bör 
även ta fram ett medlemsblad så att vi kan sälja sponsorplatser. Anna Vestbeck var intresserad av 
att sponsra på så sätt. Finns säkert flera.  

 
3. Fixardagar 

Vi behöver anordna fixardagar för att få till parkeringsplatsen, scenen, ladan och serveringen. Vi 
ringer varandra när det är dags.  Jerry har pratat med vägföreningen om  parkeringsplatsen och de är 
positiva till att vi fixar denna. 

 
Vid pennan 

Anna Lärk Ståhlberg 
 


