
 

 

Möte Askerödgårdens byalag ideella förening 2015-07-05. 

 

1. Mötet öppnas. 

 

2. Val av ordförande vid mötet - Anna Lärk Ståhlberg. 

Val av sekreterare vid mötet - Madelene Andersson. 

Val av justerare - Angneta Främling och Ingela Dahlén. 

 

3. Godkännande av dagordning - Godkändes. 

 

4. Genomgång av förslag till ny verksamhetsplan 2015-2017. Den mejlas ut och man får komma med 

input till senast i augusti. 

 

Aktivitetsplan för 2015; 

Det finns just nu cirka 3000 i kassan. 

 

Vad börjar vi med? 

 

Att värva medlemmar för att in pengar - en tillfällig medlems kommitté för att värva medlemmar. Vi 

ska använda Lilla Edets kommuns hemsida, lägga ut lappar till alla som visat intresse (med en 

verksamhetsplan samt ett inbetalningskort - Lars Erik och Jeanette), annonsera på Facebook.  

 

Sedan se över parkeringen - använda de sökta medlen för att göra detta möjligt. 

 

Fixa i ordning brunnen och toalett - även det med sökta medel. 

 

5. Styrelserepresentant i hembygdsföreningen - Lars Erik och Willy är medlem i båda. 

 

6. Samarbete mellan hembygdsföreningen och byalaget. Det ska tas fram en överenskommelse mellan 

dessa för att tydliggöra vem som ansvarar för vad och vilka aktiviteter som ska genomföras på gården 

- hembygdsföreningen tar fram ett förslag på samarbetsavtal så får vi kolla på det på ett styrelsemöte 

i augusti.  

 

7. Kommittéer-  

 

Ett antal komitteér skapades för att dela upp uppgifter som behöver göras; 

 

En EU-finansierings kommitté med hembygdsföreningen för att kolla på sponsring - Jerry, Maria, 

Anna.  

 

Skötsel och renoverings kommitté - Leif, Lars Erik, Ante, Lennart, Christian, Stefan Olsson, Stefan 

Karlsson.  

 

Aktivitets kommitté -Christer, Ingela, Susanne, Woukko, Marie, Jerry, Jeanette.  

 

Investerings kommitté - Anna, Jerry, Jeanette, Madde , Ingela och Willy. 

 

Trädgårds kommitté - Ingela, Monica, Gun-Britt, Ann-Sofie, Ethel, Angneta , Eva, Ann. 

 

8. Ett bankgiro skall öppnas för att kunna få in medlemsavgifter. 

 

9. Jerry Lövberg och Lars Erik Christiansson är ansvariga. 



 

 

 

10. Övriga frågor? 

 

När är nästa möte och vad ska göras tills dess? 

 

- Öppna bankgiro 

- Värva medlemmar  

- Planera mindre aktiviteter - aktivitets kommitté träffas snarast.  

 

11. Mötet avslutas. 

 

Justerare 

 

 

 

_______________________     ___________________________ 

 

Angneta Främlig      Ingela Dahlén 


