
Mötesanteckningar styrelsemöte för Askeröd byalag ideell förening 20211229 

Närvarande: Benno, Alf, Jerry, Annica, Christer och Anna 
Plats: Makeriet i Intagan 

Studiecirklar 
Anna har kontaktat Studieförbundet för att få reda på hur årets studiecirklar ska rapporteras. Annica 
berättar att kraven har ökat så det kommer bli svårare att få ut pengar för nedlagda timmar framåt. 
Anna och Annica har fått mail med information från Annika på Studiefrämjandet. 
Beslut: 
- Anna skickar ut mail till hela styrelsen om studiecirklarna så att alla får samma information. 
 

Ekonomi 
Anna informerar om att föreningen har fått besked om att föreningen ska betala in inkomstskatt. 
Anna har skickat in och begärt att Skatteverket ska ompröva sitt beslut. Anledningen är att Anna har 
råkat fylla i en felaktig ruta på deklarationen.  
 
Annica har betalat försäkringen för året. Beloppet är 3970 kr. 
Kontosaldon;  
127 000 kr sparkonto 
52 000 kr bankkonto 

Särredovisningen av bidraget från stiftelsen visar att vi har kvar 42 000 kr av bidraget på 100 000 kr. 

Annica har köpt emaljerade saker till boningshuset av Alf. 

Anna har sålt loppisprylar för drygt 1400 kr under året. Kvittas mot inköp av fika till glöggfikat 2:a 
advent. Anna har gjort en sammanställning på försäljningen som lämnas till Annica. 

Annica ställer frågan om vi ska söka medel från Kulturnämnden för uteblivna intäkter på grund av 
Corona. 
Beslut: 
Anna tittar på möjligheten att ansöka om medel från Kulturnämnden. 
Annica tar kontakt med Annelie Palm för att få in alla underlag i bokföringen. 

 
Genomgång av det gångna året (material till årsredovisningen): 
Studiecirklar – Örtagården, loppis/museum, renovering/snickeri/måleri och marknadsföring och 
event. 
Köket i boningshuset.  
Påskeld – för allmänheten, ca 30 pers. 
Pubkvällen – hitta bilder därifrån. 85 betalande + band och personal ca 100 personer. 
2 Uthyrningar, 30 års kalas, Halloweenfest. 
Byggnation av loften. Trappa. 
Dränering bakom ladan. Rensat bort skräpet under ladan. 
Vindskivor, fönster på ladan. 
Målat väggen på baksidan av scenen. 
Skogsröj. 
Brandlucka installerad. 



Saker som behöver fixas framåt 
 
Skorstensrenovering: 
Vi behöver renovera kaminen och skorstenen i boningshuset för att möjliggöra att vi kan hålla öppet 
även på vintertid. Christer har kontaktat muraren Allan Hedlund om kaminen och murstocken. Allan 
ska inkomma med en offert. 
Beslut: Att föreningen söker stöd för att genomföra renoveringen av skorstenen när vi har fått 
offerten från Allan. 

Brandsäkerhet:  
Det är viktigt att vi fixar motsvarande utgång som vi har i den södra delen av ladan på den norra 
delen så att det går lätt att ta sig ut om man befinner sig på loftet och det börjar brinna.  
Beslut: Att vi gör en lucka även på norra delen. Sätta upp skyltar om utrymningsvägar + återsamling. 

Mötestider 2022 
Styrelsemötena äger rum andra onsdagen i månaden kl 19. 

Marknadsföring 
- Jerry vill att vi satsar på att ta fram humoristiska promotionsfilmer som stärker varumärket. 
Styrelsen tycker att det är en bra idé och tillstyrker förslaget.  
- Jerry har börjat fixa med etiketter till vårt egna öl. Han har dock inte fått svar från bryggeriet på vad 
etiketten måste innehålla. 
Beslut: Jerry tar en ny kontakt med bryggeriet för att fortsätta processen. 

-Anna går igenom antal visningar på Facebooksidan och konstaterar att vi har många följare. 
Beslut: Anna och Jerry tar ett möte för att gå igenom vad som behöver fixas på hemsidan för att den 
ska bli ännu bättre. 

 

Anna tackar alla i styrelsen för året som gått och tackar för mötet och avslutar det. 

 

Vid pennan 
Anna Lärk Ståhlberg 

Justerare 
Christer Lärk 

 


