
Styrelsemöte Askeröd byalag ideell förening 2022-09-14 
Närvarande: Benno, Annica, Tobbe, Jimmy, Christer, Jan, Jeanette, Alf, Stefan, David och Anna 
 

1. Sammanställning och reflektion cowboyfesten  
Allt funkade bra. Mycket bra försäljning i baren. Det gick bra i köket med. Bara glada miner. 
Maten räckte och de som ville ha mer fick påbackning. Jättefint med belysningen. Stockarna 
var dock väldigt varma.  
Intäkter under kvällen: 26 500 kr in. Utgifterna hamnade på 15 130 kr ut. Då är inte 
spelningen med i uträkningen eftersom den särredovisas mot Kulturrådets bidrag. Mikael och 
Annelie vill gärna få fotona från festen.  

2. Biovisning 24 september och 15 oktober. Jeanette kollar med Jerry om han har fått låna 
popcornmaskinen från Vänersborgs kommun, annars har Benno och Annika en som vi kan 
låna. Christer och Anna har testat utrustningen. Anna har bokat två barnfilmer. Pris 50 kr per 
person. Anna, Benno och Annika kan jobba under biovisningen den 24 september. Stefan 
kommer också med sin son och hjälper till så mkt han kan. Jerry kanske fixar en reklamfilm 
om han hinner. Anna har skapat event på Facebook som alla gärna får hjälpa till att dela.  

3. Halloweenfest 29 oktober. Knytkalaskoncept när det gäller mat som på pubkvällarna. De som 
kan jobba är Stefan, Jan, Anna, David och Christer. Jimmy ska kolla om han kan. Jeanette och 
Jerry kanske kan med. Jeanette kollar detta. Vi fixar en spökvandring för barn på söndagen 
innan vi städar. Christer och David kollar hur vi löser musiker till festen.  

4. Gården är uthyrd 14-16 september. Christer låser uppför dem på fredag. 
5. Höststädardag söndag 6 nov kl 11-14. Korvgrillning. 
6. Beslut att åka på studiebesök på Cafétorpet i Skepplanda den 14 januari 2023. Annika kollar 

om vi kan komma och äta lunch. Styrelsen bjuder in de som har hjälpt till på eventen under 
2022 för att tacka alla.  

7. Övrigt.  
- Skorstensrenovering. Allan Hedlund kan fixa skorstenarna. Tror att kostnaden hamnar på ca 
150 tkr. Anna söker medel för att täcka kostnaden.  
- Brandprotokollet saknas. Vi behöver fixa det som står att vi ska åtgärda, bland annat 
utrymningslucka och flytt av gasol samt skylta upp brandutgångarna.  
- Ekonomi. Bedömningen är att vi ligger bra till avseende möjligheten att betala av på lånet. 
Anna påpekar att vi behöver sära på bundet kapital och rörligt kapital (med bundet avses de 
medel som är allokerade till att genomföra det vi sökt för ur O.Anderssons stiftelse och 
medlen från Kulturrådet). 
- Bänkbygge. Stefan tycker att det är bra om vi kan bygga dem snart så att det inte blir för 
kallt.  
- Resonemang fördes om att bygga ut förråd från ladan för att kunna förvara vagnar och 
material. Anna påpekade att vi har en massa saker som ska fixas enligt ansökan till O 
Anderssons stiftelse. Att vi bör färdigställa det först innan vi startar nya projekt.  

8. Mötet avslutades 


