
 Styrelsemöte Askeröd byalag    2022-06-08 
 Närvarande: 
 Annica Johansson Jerry Lövberg  Benno Johansson Jimmy Gunnarsson 
 Anna Lärk Ståhlberg Jan Andersson  Tor-Björn Olofsson 

 Förhinder: 
 David Bäck  Christer Lärk  Alf Ask  

  

Ø 1. Anna öppnade mötet. 

Ø 2. Medlemskort. Anna och Jerry ska fixa ett medlemskort för 2022. 
Det skall vara numrerat men ej namnat så för vi numrerat medlemsregister. 

Ø 3. Pubkväll lördag 11/6-22 kl.19.00 – 00.00. 
Det blir Annica, Benno, Jerry, Jan och Anna som jobbar. 
Annica sköter inköpen. Trubaduren kommer kl. 17.30 så det blir samling 17.   

Ø 4. Midsommarfirande.  
I år arrangerar vi midsommarfirande på gården mellan 14.00 och 16.00. 
Vi blir 6 personer som jobbar. 
Insamling av björkris görs på onsdag och torsdag samma vecka,  
Benno, Jimmy och Jan hjälps åt. 
Lottringar, priser mm behövs köpas, Annica ansvarar för det. 
Anna, Ida med flera bakar kakor som vi kan sälja. 

Ø 5. Brandöversyn 
Det har gjorts en brandöversyn på gården. 
Vi behöver färdigställa utrymningsvägar, kontrollera brandsläckare 
och byta ut / komplettera brandvarnare. 
Gasolflaskan och tändvätskor skall flyttas till gräsklippargaraget och det skall märkas 
upp att gasolflaskan finns där. 

Ø 6. Avrapportering arbetsgrupper: 
û Målning av ladugård och magasinsbyggnaden - testat att måla på magasinet. 
û Byggruppen – tak på magasinet behöver en översyn. 
û Örtagårdsgruppen har insett att vi behöver en nystart i örtagården.  

Ø 7. Rapport från spelmansstämman och våffelstugan: 
û Det var ca 35 spelmän på plats och vi sålde kaffe och våfflor för ca 2600. Troligen 

kommer det arrangeras en fullskalig spelmansstämma 2023. 
û Ca 20 besökare och vi sålde kaffe,våfflor och bingobrickor för ca 1400. 

Ø 8. Ekonomi  
Annica redogjorde för den ekonomiska statusen. 
Vi har 62 000 på F-kontot och 127 000 på S-kontot. 

Ø Vi har fått ett förhandsbesked om att föreningen tilldelas 155000 kr från Oskar 
Anderssons stiftelse. Bra formulerad ansökan bidrog till detta beslut. Bra jobbat Anna!  

 Mötet avslutades. 


