
Styrelsemöte 190313


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


1. Besök av Malin och Martina ifrån Vi Unga, för barn/ungdomar mellan 6-25 år som vill skapa 
egna små föreningar,  gav information om tillvägagångssätt  och hur dom skulle kunna vara 
behjälpliga för oss när vi har barn/ungdomar som vill starta föreningar, t.ex barnteater. Vid 
start av en förening  så kan det sökas pengar ifrån Vi Unga och dom måste vara minst 5 st. 
Det skulle även undersökas om det finns föreningar i Vi Unga som kanske vill komma för att 
uppträda hos oss på Askeröd. Även ev. sommarjobbare tillgården.


2. Genomgång av inköp av kepsar och t-shirt med tryck, Jerry skickar logga till Remember me.


3. Valberedning har fått klart ifrån Jan Andersson att han gärna är med i styrelsen, lite oklart än 
om Alf Ask kan. Stefan Karlsson och Marcus Iverström avgår.


4. Kan spelmansstämman ställa upp med lite eget folk så vi kan få lite hjälp under eventet. 
Christer pratar med Roland Hjelte.


5. Vi har inte lyckats få tag på David Svedberg ang bom via telefon, Jeanette skriver ett brev och 
skickar via post som ett försök.


6. Utökar 14 april med fokus på scenbygget från kl. 9.00 sedan startar vårstäd kl 14.00 och 
styrelsemöte kl 16.00. Jeanette ser till att det blir annons i Ttela ang styrelsemöte.

Handikappramp ska monteras upp.


7. Prata med Marcus om han kan få fram en leverantör för Wi-fi.


8. Fram med brädor för våra skyltar.


9. Drönarfilm och fler bilder ut på hemsida.


10. Annica plastar in ”Släck ljuset” skyltar.


11. Anna har pratat med Hampus på Västarvet om det kan komma en expert så vi kan få hjälp 
ang resning av ladan. Vi kan ev söka pengar därifrån för byggnadsvård.


12. Beslut om priset för uthyrning av gården är nu bestämd till 1200kr.


13. Andreas som bor i vår by kommer att bli vår elektriker vid behov då Ante numera har avsagt 
sig med just detta.


14. Vi har fått fler brandsläckare till gården från hembygdsföreningen.


15. Ev lägga upp Askerödgården i en camping/ställplats app för att hitta fler ingångar för gården 
och även då kanske ta ut en liten avgift för detta.


16. En ev grillplats ska tas upp i hembygdsföreningen.


17. Lördag 6 april kommer det att vara hundsök bakom gården ifrån Trollhättans 
Brukshundsklubb.


18. Den inbokade pukvällen 19 juli får flyttas då den sammanfaller med Fallens dagar i Trollhättan.

Pubkvällarna kommer att bli 5 och 12 juli, 9 och 16 augusti. Får undersöka med dom bokade 
artisterna att det funkar för dom. Även försöka boka upp fler artister för dessa kvällar.




19. Ekonomi i vår förening nu är 79.000kr, vi har då betalat fiber 10.000kr och ramp 5000kr i större 
poster.

Elräkning kommer att kosta oss ca. 300kr i månaden framöver.


Vid pennan Jeanette Lövberg


