
Styrelsemöte 191113 
Närvarande; Anna Lärk Ståhlberg, Jeanette Lövberg, Jerry Lövberg, Annica Johansson, Benno 

Johansson, Leif Edvardsson, Voukko Edvardsson, Torbjörn Olofsson, Jan Andersson. 

 

1. Bowling och mat med byalaget 

Tobbe har bokat bowlinghallen lördagen den 7 december kl 16 för styrelsen och 

de som varit aktiva på gården under året. Vi kommer att bowla och äta mat i 

lokalen. 

 

2. Medlemsutskick inför 2020 

Vi beslutade att göra två utskick under nästa år. Ett för att få in 

medlemsavgifterna och ett för att marknadsföra kommande evenemang. Jerry 

skickar över föregående års text till Anna för uppdatering.  

 

3. Spika datum för kommande års aktiviteter (för att kunna boka in 

artister i god tid) 

30 maj - Spelmansstämman 

19 juni – Midsommar 

26-28 juni – Gården bokad för bröllop. 

3 juli – Pubkväll 

31 juli – Pubkväll 

7-9 augusti – Gården bokad för bröllop (festen kommer inte att vara där) 

15 eller 16 augusti – Allsång på Askeröd 

21 augusti – Pubkväll 

5 september – Skördefest/Oktoberfest/Cowboyfest 

 

4. Montering av bom 

Bommen är köpt. Benno sammankallar renoveringsgruppen för montering av 

den. 

 

5. Övertagande av gården 

Anna har inte fått kontakt med Handelsbanken ännu. Leif ger Anna 

direktnummer till bra personer på banken. Anna kontaktar banken under veckan 

för att få till ett möte med dem. Annica och Anna går på mötet. 

 

6. Valberedning 

Då Lars-Erik och Ante avsa sig uppdraget att vara valberedare i samband med 

årsmötet utgör styrelsen valberedning. Leif tar på sig ansvaret att utgöra 

huvudansvarig för uppdraget. Leif kollar med Lars-Erik om han kan hjälpa till 

ändå. Styrelsen får gärna lämna förslag till Leif om man kommer på någon som 

är intressant. David Bäck är intresserad.  

  

7. Anmälan av tillbud och försäkringsärende 

Styrelsen beslutade att tillbud som sker på gården, i samband med att vi bygger 

och fixar, ska anmälas. Annica får i uppdrag att ta fram mallar för detta. 

 

8. Övrigt. 



- Pris för uthyrning. Borde vara någon form av tillägg på priset när de som 

hyr vill ha tillgång till gården flera dagar. Förslag på 300 kr per extra dag 

diskuterades. 

- Evenemang. Diskussion om vilka artister vi ska anlita för pubkvällarna 

fördes. Evenemangsgruppen i form av Jerry och Christer får i uppdrag att 

komma med förslag på artister och vad de vill ha för att komma och 

uppträda under kvällarna. Viktigt att artisterna attraherar olika 

målgrupper/åldersgrupper.  

- Annica köper presentkort på Jätten som ska ges till brevbäraren som tack 

för att han delade ut lappar förra året. Belopp 300 kr.  

 

9. Nästa möte 

På nästa möte den 11 december ska verksamhetsplan och budget tas fram. 

 


