
Styrelsemöte 191211


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


1. Bowling blev inställd med anledning av sjukdom. Vi väntar med att bestämma ett nytt datum 
för detta till lite längre fram i mot våren.


2. Jerry skickar över år 2019 medlemsutskick digitalt till Anna för justering inför år 2020.


3. Genomgång av förra mötets protokoll.

     Pubkväll-Allsång, förslag på artister men det är svårt att hitta någon/några som kan tänka sig 
för det gage, 3000kr som vi har möjlighet att betala. Evenemangsgruppen bl.a Jerry och Christer 
ska forska lite mer i detta.


4. Ordna någon slags aktivitet fram i vår som tack till dom som har ställt upp och hjälpt oss och 
engagerat sig i  Askeröd under tiden som varit hittills.


5. Montering av bommen kommer nu att ske med början på lördag 14/12 kl 9.30 och detta har vi 
ett ok från David Svedberg, David Bäck och Stefan Olsson. 

Till denna bom ska det vara ett hänglås med tillhörande ca 15 st nycklar som ska fördelas ut och 
göras en lista på vilka som har fått.


6. David Bäck har lovat att han kan tänka sig att dra ett par tag med traktorn, när marken tillåter, 
för att kunna göra en pulkabacke bakom gården.


7. Angående övertagandet av gården så gav även Handelsbanken avslag på vår låneansökan.

Nästa steg är att ev. försöka göra en överenskommelse med Hembygdsföreningen med en 
avbetalningsplan där vi önskar ett direktövertagande. Hur skulle ett sådant vara utformat? Vissa 
klausuler måste skrivas in.

Vid ett ev. övertagande måste vi se över våra stadgar.

Vad händer med gården om Byalaget löses upp?


8. Leif Edvardsson avsäger sig valberedningen pga. sjukdom

Christer Lärk tar över rollen i stället


9. Olyckstillbud, Annica undersöker försäkringar


10. Verksamhetsplan för år  2020-2022 ska göras, genomgång av den tidigare, därifrån kommer vi 
att göra förändringar och reviderar detta gör Jeanette ovh Anna.


11. Vi önskar foton på dom brudpar som gift sig på gården hittills för att kunna göra ett album till 
gården


12. Övrigt; förfrågan från Hembygdsföreningen, om någon kan tänka sig att vara med i deras 
styrelse. Anna Lärk Ståhlberg kan tänka sig att fortsätta.


Vid pennan Jeanette Lövberg


