
Styrelsemöte 190911


Närvarande: Jan Andersson, Willy Abrahamsson, Annica Johansson, Benno Johansson, Christer 
Lärk, Leif Edvardsson, Jerry Lövberg, Anna Lärk Ståhlberg och Jeanette Lövberg


1. Status ang köp av gården; Arne i Hembygdsföreningen har haft kontakt med Jordbruksverket 
och det finns inga hinder att för Hbf sälja Askerödgården till oss. Fortsatt jobb med plintar 
under ladugård, parkering, taket på scenen m.m Arne har även haft kontakt med Roland Hjelte 
för framtagande av ett köpekontrakt, köpeskilling 350.000kr. Viktigt att skriva med både 
klausuler och bestämmelser om vad som händer om vi inte vill/kan fortsätta driva gården.Möte 
bokat på banken för en kredit/lån  för att kunna köpa gården. Om banken säger nej så 
meddelar hembygdsföreningen att det kan lösa sig  med en avbetalningsplan för köpet.


2. Genomgång av kostnader för att driva gården under 1 år, fasta kostnader ca 40 000kr.

3. Ekonomi, sparkonto öppnat, insatt 150.000kr 

4. Total resultat efter pubkvällarna 32.286kr, Midsommar 4600kr och spelmannsstämman 4700kr. 

Inköp av Murikka 2000kr

5. Diskussion ang ersättning för bensin, utlåning av utrustning,bakning m.m Vi har en kostnads  

mall vid utlägg vid bakning och vi kommer att ersätta vid bilkörning 18.50kr/mil.

6. Christer och Jerry  undersöker behovet av en ”fast” musikutrustning.

7. Inlämning av studiecirklarna och arrangörsunderlag tillsammans med tillhörande kvitton.

8. El-översyn ska göras av Alf och Christer innan vintern.

9. Västarvet ska komma och titta/besikta ladan. Finns det pengar kvar att få för ladan? Regnar in 

från taket så  se över pannorna  på höststädardagen

10.  Pulkabacke.... kan det finnas någon som vill ta sig an den?

11. Höststädardagen 13 okt kl 10.00 (ändrat) Scenen målas baksida, isolera och takrännor. 

Försöka få tag på David Svedberg ang bommen igen.

12. Vi har fått köksskåp till skänks som Benno kommer att köra till gården. Han köper även 

musskrämmare. 

13. Willy hade inget att rapportera från hembygdsföreningen.


Vid pennan Jeanette Lövberg


