
Mötesanteckningar 2018-01-15 

Närvarande: 

Christer Lärk 

Jeanette Lövberg 

Annica Johansson 

Marcus Iveström 

Leif Edvardsson 

Jerry Lövberg 

Jeanette Lövberg 

Ante Augustsson 

Lars-Erik Kristiansson 

Valberedningsarbete 2018 

Styrelseledamöterna fick berätta hur de känner för att fortsätta sitt styrelseuppdrag och reflektera 

över sin roll. 

Christer – intresserad av evenemang och byggbitarna. Kan dock tänka sig att ställa sin plats till 

förfogande för att få in nytt blod i styrelsen.  

Jeanette – tycker att det ska bli kul att fixa iordning köket och serveringen. 

Jerry – ser fram emot årets event och evenemang. Skapa en bättre digital plattform. Har möjlighet 

att filma gården med en drönare. Fortsätta med fotografering och filmning.  

Annica – vill gärna fortsätta som kassör och ansvara för inköp. 

Benno – vill sitta kvar, gillar att bygga och greja. Kanske fixa en auktion.  

Marcus – vill sitta kvar även om han känner att han inte har kunnat vara med på allt under förra året. 

Lars-Erik – tar detta år först och utvärderar sin roll som valberedare. 

Leif – vill sitta kvar. Jobba med gräsklipp med hjälp av Lennart och Lars-Erik.  

Ante – valberedning, elansvarig. 

Valberedningen kontaktar de som inte var med på mötet och frågar hur de ställer sig till ett fortsatt 

uppdrag. 

 

Förslag på nytillskott i styrelsen: 

Torbjörn 

Alf 

David  

Roland  

Aktiviteter 2018 

Cowboyfest 

Hantverkardag / Plantbytardag – Älvkultur 

Midsommarfirande 

Spelmansstämma 

Allsång på Askeröd 

Kråkestans moppeklubb  

Barnaktivitet – brännboll, fotboll etc. 

Artistuppträdande 

 



Att göra på gården: 

Scenen ska bli klar 

Ladan 

Köket 

Parkeringen 

Belysning till parkeringen och utedasset 

Grindar 

Sponsorskylt 

 

Hur får vi ett utökad engagemang för gården i byn? 

Personlig inbjudan till nyinflyttade. Jerry fixar en inbjudan så skriver vi dessa på nästa möte. 

Vad vill styrelsen med Askerödgården på lång sikt. 

Kan tänka sig att förvärva gården och ombilda den ideella föreningen till en ekonomisk förening. Kan 

vara så att hembygdsföreningen känner att gården är en belastning. 

 

Ekonomi 

Lars-Erik och Annica går igenom bokslutet tillsammans. Skickar för översyn till ordförande innan 

handlingarna går vidare till revisorerna. 

Årsmöte 

Datum blir den 8 april kl. 15:00. 

Tack och hej! 


