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 1. Genom våra studiecirklar under andra kalenderhalvåret har vi fått in 7668kr.

      Ev kommer vi hädanefter även använda E-listor i parallellt med papperslistor vid 

      rapportering till Studiefrämjandet. 


2.  Vid Hembygdsföreningens möte söndag den 20/1 vill vi försöka söka lite pengar ihop.

      *Vi behöver säkra upp ladan som det är stor prio på.

      *Spisen inne i huset behöver renoveras då vi önskar kunna börja använda den.

      *Taket på magasinet behöver en genomgång och lagas

      *Taket på huset behöver vi lyfta på nockpannorna och lägga en papp under då det yr in snö

      *Luftvärmepump inne i huset behövs för att kunna hålla en viss temperatur under hela året


3. Örtagården har lämnats av Bondbönorna så detta ligger på Byalagets ansvar nu. Finns det 

      någon/några som kan tänka sig att lägga extra kärlek där ?


4. Genomgång av valbara inom styrelsen tillsammans med valberedningen.

     Ev. starta en gårdskommite’  underställd styrelsen


5. Årsmöte söndag 14 april kl 16.00, i samband med Vårstädning kl14-16


6. Annica, vår ekonomiansvarig rapporterar om 66 st betalande medlemmar under år 2018.

     saldo på konto 20181231 är 89 523kr.

    Vi önskar sophämtning fr kommunen under säsong 1 maj-30 sept. Även under detta tidspann 

     ha fiberanslutning med ngt abonnemang om det är möjligt.


7. Försöka få tag på markägaren David Svedberg ang  en bom vid den”gamla”parkeringen och 

    även om gärdena runt gården  bara kommer att kunna slås.


8. Höra med Markus Iveström ang sponsor med t-shirt och kepsar. Jerry tar då fram en logga och

    Annica kan ev ha tryck kontakter.


9. Skyltar med Askerödgården måste göras likaså en sponsortavla


10. Funderingar på om vi ska göra vykort, almanackor m.m till försäljning


11. Ante fyller 80 år den 2 februari. Byalaget köper en blomma och Jerry gör ett grattiskort som 
sedan Leif och Vuokko lämnar över.


12. Ev ett påskfirande med eld vid soldattorpet, mycket omtyckt förra året 


13. Nästa styrelsemöte är hos Benno och Annica den 13 februari kl 19.00


Vid pennan Jeanette Lövberg


