
Styrelsemöte 200212


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


1. Genomgång av verksamhetsberättelsen år 2019. Godkänd av styrelsen.


2. Vid Hjärtums Hembygdsförenings årsmöte den 5 mars ska styrelse ta upp med deras 
medlemmar om dom godkänner en försäljning av Askerödgården till vårt byalag. 

Vid Askerödgårdens årsmöte den 22 mars ska vi i styrelsen ta upp med våra medlemmar om dom 
godkänner ett köp av gården från Hjärtums Hembygdsförening.


3. Vid ev ett köp av gården kan inte Companien hjälpa till att utforma ett köpekontrakt utan det får 
bli hjälp av banken.


4. Evenemang denna kommande säsong.

 Spelmannsstämma den 30/5

Midsommarfirande den 19/6

Pubafton irländskt den 3/7

Pubafton bandet Trekant den 31/7

Allsång med Robin Bengtsson den 15/8

Pubafton bandet ? den 21/8

Cowboyfest den 5/9 ?

Höststädardag den 1/11 


5. Olycksfallsförsäkring är på gång.


6. Genomgång av kommande medlemsutskick.


7. Christer frågade om vi skulle buda via en auktion på ett tilltänkt servicehus men vi beslutar att 
vi avvaktar med detta.


8. Årsmötet börjar kl. 15.00 men vi startar dagen redan kl 10.00 med vårstädning av gården. Vi 
behöver snygga till vid entréer , fixa köket, få bort fåglar och reden ifrån ladan, bli klar med 
bommen. Flytta loppis till huset? Vi fördelar arbetssysslorna vid nästa styrelsemöte. Annonsering 
ang detta sker via dagstidning Ttela vid två tillfällen och även via våra sociala medier och 
hemsida.

Valberedningen meddelar att vi har två revisorer som kantänka sig att bli invalda vid årsmötet, 
Annelie Palm och Lars-Erik Kristiansson.

Även David Bäck och Jan Andersson ska väljas in vid det tillfället.


9. Alf meddelar att det kommer att fortsättas att renoveras vid Soldattorpet fram t.o.m 30/6-20


10. Ekonomi: 140 000kr på sparkonto och 15 000kr på kortkonto


Vid pennan; Jeanette Lövberg



