
Styrelsemöte Askeröd byalag ideell förening 20220309 

Plats: Hemma hos Benno och Annica 

Närvarande: 

Annica Johansson, Benno Johansson, Alf Ask, Jerry Lövberg, Jan Andersson, Jimmie Gunnarsson, 

Anna Lärk Ståhlberg 

 

1. Verksamhetsberättelsen är inte påbörjad ännu. Bokföringen är inte klar än. Beräknas vara klar om 

ca 3 veckor. Vi har 127 000 kr på sparkontot och 52 700 kr på det löpande kontot. Annica informerar 

att vi har fått en till inbetalning från Studieförbundet. 

 

2. Aktivitetsplan 2022. (Anna fixar datum på de tillställningar som inte är beslutade på mötet). 

 

16 april Påskeld  

24 april - Årsmöte och städdag. 

28 maj eller 29 maj. Spelmansstämma. Benno har pratat med Roland Hjelte. Vi utreder om vi kan 

stötta och ordna med stämman. Anna kontaktar Roland.  

5 juni – Våffelstuga med bingo 

11 juni – Pubkväll med knytkalas. 

(18 juni – Gården är uthyrd för 50 års kalas) 

24 juni. Midsommarafton. Precis som vanligt. 

6 augusti – Irländsk pubkväll. Knytkalas. Endast för medlemmar. 

(13 augusti – Gården är uthyrd för bröllop) 

21 augusti – Allsång med Christer och company 

(27-28 augusti – Gården uthyrd för orienteringstävling) 

3 september – Utomhusbio. Jerry kollar med Maxi om han kan tänka sig att sponsra med skärm. 

10 sept. Pubkväll med tema. Knytkalas. 

29 oktober Halloweenfest.   

3. Årsmötet blir kl 13.00 den 24 april. I samband med årsmötet har vi städdag. 

4. Medlemsblad med inbetalningskort ska tas fram. Jerry och Anna fixar. 

5. Mötet konstaterar att vi har startat upp en rad byggprojekt.  

Styrelsen är överens om att vi gör färdigt de projekt som är påbörjade och de som finns i plan. Dock 

ska en brandlucka göras på andra sidan på ladan innan aktiviteterna drar igång. 

6. Marknadsföring.  

Facebooksidan. Skapa promotion film/er som kan publiceras på hemsidan och i våra social kanaler.  

Medlemmar. 2 utdelningar av medlemsbladet. 

7. Askerödöl – 200 flaskor. Lager. Christer och Anna frågar Annette om mall till flaskan.  

8. Övriga frågor. 

Annica har köpt tyg till soffan i vardagsrummet och ska ta hem den och klä om den.  

 

 


