
Styrelsemöte 190814


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


1. Behov av el-översyn men eftersom Alf är bortrest så flyttar vi denna punkt till nästa möte.


2. Vi ska öppna ett sparkonto så vi kan flytta över lite pengar till detta. För närvarande har vi ca 
160 000 kr efter senaste pubkvällen. 

Det räcker att vi har ca 5000kr tillgängligt på vårt bankkort för mindre inköp och utgifter.

Pubkvällen med bandet Trekant fick vi in 19 245kr och utgifterna 7045kr, sista pubkväll är en 
Buskis kväll och hittills ca 30 anmälda.


3. För kommande säsong gällande pubkvällarna så ska vi ändra lite på reglerna då vi kommer att 
kräva ett medlemsskap av alla anmälda.


4. Inköp av nya kodlås görs av Benno och Annica. Och ny kod på befintliga hänglås är gjort.


5. Status ang ev övertagande av gården. 

Hembygdsföreningen är osäker på formuleringen ang detta men Arne ska kontakta 
Jordbruksverket och höra om hur en lösning kan vara.


6. Ingen uthyrning av bänkar den 17 aug som efterfrågats.


7. Fyll i våra grupplistor eftersom. Även en grupp Kulturevent är startad  för Studiefrämjandet.


8. Övrigt. 

Pubkvällarna har gått fantastiskt bra hittills.

Bommen behöver vi prata med David Svedberg om, ev vid Höstardagen.

Rikta upp ladan, vi har fortfarande inte hört något ang detta men väntar september ut.

Vi ska inte lägga in för mycket pengar i gården för tillfället förrän vi vet hur försäljning blir. Ju mer 
pengar vi lägger in på upprustning, desto större värde ökar gården på marknaden.

Ev. så småningom bygga ett vagnsförråd nedanför utedasset för att utnyttja marken som finns 
därbakom och för att slippa köra in och ut våra vagnar, det sliter dom och det är ett jobb varje 
gång . 


9. Westernfesten 7/9

Plintarna måste resas upp under ladan, detta görs av dom som kan helgen 24-25 aug.

Bokat till festen är ett Countryband och linedance.


10. Höststädardag den 20 okt kl 10.00

Klippa häcken 

Rensa bort riset vid infarten

Rensa örtagården

Isolera klart scenen

 I har även fått ett nytt kök till skänks så detta ska göras om vid tillfälle.


Vid pennan Jeanette Lövberg


