
Styrelsemöte 200115


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


Först genomgång av tidigare möte.


1. Vi avvaktar med bowling till hösten och satsar på en grillkväll framåt våren för styrelsens del.


2. Vi tecknar en egen försäkring för våra medlemmar då det visar sig att vi har varit oförsäkrade i 6 
år enligt Bohusläns hembygdsförbund

*Det har även framkommit att betalning av medlemsavgift till Askerödbyalag inte har givit 
automatiskt medlemsskap till Hjärtums hembygdsförening som vi har trott varit givet.

*Här får vi hitta en bra formulering ang detta till vårt medlemsutskick.


3. Pris för uthyrning av gården är numera 1200kr för ett ”dygn” ex. Lördag kl 8.00- Söndag 
kl12.00.  För varje extra dygn 300kr.


4. Svårt att få artister som håller sig inom vår budget. Hitta något annat som inte kostar men kan 
dra in pengar för oss, tex. bingo.

Jerry och Christer ska försöka att få tag på trubadur ”skotten” och Bosse Siljevall.

Allsång, vem kan hålla i den...? Uppdrag till nästa möte


5.Bommen, två pålar är gjutna men det försvåras pga allt regn.


6. Vi har nu fått prislista på bajamaja.


7.Verksamhetsplan ska vara på 4 år 2020-2023 och vi gör en revidering varje år.


8. Valberedare Christer har fått med David Bäck i styrelsen och vi gör då ett fyllnadsval eftersom 
Leif Edvardsson avgår pga sjukdom omgående, även Jimmy ”grannen” är intresserad,

revisor är Annelie Palm men vi behöver ytterligare en så vi ska fråga Helene Engström om hon kan 
tänka sig att fortsätta. Eller ev. Lars Erik Kristiansson.


9. Ekonomi, 140 000kr på sparkontot.

*avveckla St1 kortet då det inte används så ofta utan vi tankar kontant och tar kvitto.


10. Övrigt, vid ett ev. övertagande av gården behövs det vara några i från styrelsen som åker för 
ett möte med Hjärtums hembygdsförening , Anna, Benno och Jerry har åtagit sig detta.


Vid pennan Jeanette Lövberg



