
Askerödgården

Styrelsemöte 20180821


Närvarande: Torbjörn Olofsson, Leif Edvardsson, Jerry Lövberg, Mikael Palm, Christer Lärk, Anna 
Lärk Ståhlberg, Benno Johansson, Annica Johansson och Jeanette Lövberg


*Planering inför Western festen som kommer att gå av stapeln 8 sept.

  -Genomgång av vilka sorts lagspel som vi ska använda. Mikael kommer att ansvara för 
lagspelen/tävlingen. Bemanning på stationerna kommer att kräva att vi är 10 st. Vinsten kommer 
att vara en Jack Daniels.

  - Jerry kommer att fotografera alla vid ankomst, singel eller i grupp vilket som föredras.

Ev göra ett bildspel av tidigare festers bilder som får gå på någon form av storbild eller tv/dvd. 
Mikael har en tv som kanske kan användas.

   - Mikael har även bilder sedan tidigare som ska sättas upp i ladan som en form av dekoration.

   - Hittills lite dåligt med anmälningar men vi får fortsätta att dela och bjuda in så mycket vi kan på 
sociala medel. Sista anmälningsdag är 3/9.

    - Vi kommer att ha levande musik bestående av 3 killar som kommer att spela country/
irländskt.

    - Annica ska höra med en bekant som kanske kan få ihop lite Linedance utlärning.

    - Mikael har en hel del ljusslingor som vi ska använda och dekorera med. Han har även stora 
vedkubbar och vedkassar som vi kan använda för att elda i.

    - Baren kommer att vara öppen för köp till självkostnadspris.

    - Maten som kommer att serveras är  en Chili Corncarne med bröd och sallad. Marcus och 
Malin Iverström kommer att sköta inköpen för detta och även göra maten. Vi kommer även att ha 
kaffe och kaka lite senare.

   - Christer ordnar ljudanläggningen för kvällen.

   - Vi ska träffas onsdag 5/9 kl. 17.00 på gården för att  pynta och rigga inför lördagen.


* Soldattorpet

    -Genomgång av kommande reparation. Det börjas med sydsidan som är mest utsatt, panel och 
fönster ska åtgärdas. Även en dränering intill torpet behövs. Stefan Olsson har kontaktas för att 
rensa och göra en parkering mittemot torpet, tvärs över grusvägen.


* Studieförbundet

    - Nya listor för studiekurserna som vi har, har kommit så varje ansvarig för var grupp tar sin 
lista.


* Scentak

     - Benno hämtar plåt till taket som ska läggas söndag 26/8 om vädret håller i sig.


* Hembygdsföreningen

     -Anna har reagerat på styrelsemötesprotokollet från 3 juni ang en punkt gällande fakturering till 
Askerödgården ang försäkring och elkostnader. Anna ska ta upp detta vid nästa möte med 
Hembygdsföreningen och om vi kan ha ett eget möte, Askerödgården/Hembygdsgöreningen för 
en  genomgång.


Vid pennan



