
Mötesanteckningar från styrelsemöte med Askeröd Byalag ideell förening 20221214 

Närvarande: Anna Lärk Ståhlberg, Christer Lärk, Jerry Lövberg, Stefan Svantesson, Jimmy Gunnarsson, 
Torbjörn Olofsson, David Bäck, Benno Johansson, Annica Johansson, Anne-Lie Palm (via videosamtal) 
Adjungerad: Jeanette Lövberg 
Förhindrad: Alf Ask och Jan Andersson 

1. Ordförande hälsar välkomna till mötet och går igenom dagordningen. 
 

2. Utvärdering av året som har gått.  
Styrelsen går igenom de evenemang som har genomförts under året och reflekterar kring 
dem: 
1. Spelmansstämman. Trevlig tillställning som känns helt rätt för gården att bedriva. Går att 
utveckla. Bjuda in kända spelemän som till exempel Åsa Jinder.  
2. Pubkvällar (11 juni och 6 augusti). 11 juni kom det väldigt lite folk. Inte rätt typ av musik 
för pubkvällen. Dumt datum. Bättre att lägga tidigare. 6 augusti kom det fler människor, ca 
50 personer. Trekant spelade.  
3. Midsommar. Väldigt trevligt och lyckat. Anna tycker att det är viktigt att vi får dit musiker 
som spelar. Eventet drar mycket folk.  
4. Allsång. Väldigt lyckat men förutsätter att vi får bidrag för att kunna genomföra. Kostsamt. 
Ca 400 personer. 30 volontärer som arbetade med eventet. Inte lägga med som aktivitet 
nästa år förrän det finns finansiering för det. 
5. Cowboyfest. Väldigt lyckad och uppskattad tillställning.  
6. Bio-visning i ladan. Blev tyvärr en flopp. För lite marknadsföring. Nådde inte ut. Få 
deltagare. Fel säsong. Kanske skulle kunna köras som drive-in bio? 
7. Halloween – spökvandring. Väldigt lyckad. Kom många barnfamiljer. Uppskattat. Kommer 
att komma ännu fler nästa år. Halloween – fest på kvällen. Inte så många men det var kul 
ändå.  
 

3. Ekonomiskt utfall så här långt. 
Anne-Lie går igenom resultaträkningen och balansräkning. Hon har bokfört till och med Q3. 
Omsättningen uppgår till ca 500 tkr vara 367 tkr är bidrag. I kassan och banken finns ca 180 
tkr. Kulturrådets medel har inte särredovisats utan kommer att behöva ställas upp manuellt. 
Christer meddelar att han har lite underlag kvar som ska in på Kulturrådets projekt. Anna har 
betalat av 35 000 på lånet. Styrelsen tackar Anne-Lie för genomgången.  
 

4. Aktivitetsplanering 2023 
Följande evenemang vill styrelsen genomföra: 
1. Spelmansstämman. Christer tar kontakt med Roland Hjelte och kollar om de vill genomföra 
en stämma under 2023. Erbjuda stöd till dem så att stämman kan utvecklas. 
2. Pubkvällar. 3 juni och 5 augusti 
3. Midsommarfirande. Säkerställa att det finns musiker som kan underhålla.  
4. Cowboyfest.  
5. Halloween – spökvandring i ladan samt fest med bartömning på kvällen. 
 
Utöver evenemangen vill styrelsen att vi lägger in grejardagar i programmet så att alla som 
vill vet när vi är där och grejar. Inte bedriva arbetsgrupper utan satsa på att vi jobbar 
tillsammans med de saker som vi har påbörjat. Scenen, ladan, magasinet, vagnstallet 
behöver bli klart. Om Anna får tag i finansiering för murstocksrenoveringen så får Allan göra 



jobbet helt och hållet så att styrelsen kan fokusera på de andra renoveringarna som behöver 
göras.  
 
Jerry och Anna fixar medlemsblad med de inplanerade aktiviteterna så att de kan delas ut i 
februari i god tid innan årsmötet i april.  
 

5. Medlemskap i K.U.L 
Anna informerar om den ekonomiska föreningen och vad det innebär att vara medlem i den. 
Styrelsen beslutar att gå med som medlem. Anna betalar in avgiften till föreningen.  
 

6. Ansökan om medel från kulturnämnden på VGR för digitalisering av scenen 
Anna informerar om att det finns medel att söka till gården för att digitalisera den. Förslaget 
är att söka medel för teknisk utrustning till scenen. Jerry, David och Christer kollar vad som 
skulle behövas och så skriver Anna ihop en ansökan.  
 

7. Redovisning av Kulturrådets projekt 
Anna informerar om hur redovisningen av projektet ska gå till. Kulturrådet har mallar för 
detta som ska fyllas i. Dock finns inte mallarna förrän i början av augusti nästa år. Annica 
behöver markera vilka kvitton det är som hör till projektet så att det går att särredovisa 
verifikationerna.  
 

8. Övrigt 
Hundhage – Sanna har inkommit med en idé om att bygga en hundhage på gården så att 
hundar kan leka där när de vistas på gården. Hon kan ta på sig att kolla upp vad det skulle 
kosta att bygga den. Anna har kollat att man kan söka medel för detta hos Jordbruksverket. 
Stefan tillägger att det vore bra att söka medel för en grillplats också samtidigt så att man 
kan bygga den i anslutning till hagen. Styrelsen beslutar att vi ska gå vidare med idén. Anna 
kontaktar markägaren David Smedberg och frågar om det är ok att vi anlägger hagen bakom 
ladan. Anna informerar Sanna om styrelsens beslut och ber henne kolla upp vad det kostar. 
 
Pulkabacke – Jerry påminner om att han årligen lyft frågan om att anlägga en pulkabacke 
bakom ladan så att barnen kan åka pulka. David menar att det är ganska snabbt gjort. 
Styrelsen beslutar att föreningen får göra detta samtidigt som man anlägger hundhagen.  
 
Valberedning – Benno har avsagt sig uppdraget tidigare. Annica meddelar att hon avsäger sig 
rollen som kassör men kan tänka sig att vara kvar som ledamot. Torbjörn har aviserat att han 
inte vill bli omvald vid årsmötet. Stefan vill vara med i styrelsen men vill inte känna press att 
han måste vara med på mötena.  
Stefan som är nyinflyttad i Intagen vill vara med i styrelsen. Anna har bett Ida att ta kontakt 
med honom så att han kan bli invald på årsmötet. 
Det fattas en revisor. Anne-Lie vill ha en som jämte henne kan granska årsbokslutet. David får 
i uppdrag att fråga Anna om hon kan tänka sig det.  
Jeanette kan tänka sig att vara med i styrelsen igen och bli invald på årsmötet. 
Benno lyfter att det även behöver finnas en sekreterare i styrelsen. Att det är fel att 
ordföranden skriver protokollen. Det är varken bra för ordföranden eller för föreningen.  
Anna säger att hon kanske kan ta över rollen som kassör om det är lättare att hitta en 
ordförande för föreningen. Det kan även vara bra att utse fler funktioner under det 
konstituerande mötet så att arbetet fördelas på fler. Exempelvis någon som är ansvarig för 



inköp, någon för marknadsföring och någon som fördelar arbetsuppgifter i samband med 
grejardagarna.  
 
- Avslut och uppstartsdag på Kaffetorpet i Skepplanda. Styrelsen beslutar att flytta fram detta 
till den 15 april. Styrelsens ledamöter med respektive är välkomna att delta. Även Lennart 
och Ingalill samt Anne-Lie och Mikael bjuds in att närvara.  
 

9. Anna tackar styrelsen för det gångna året och avslutar mötet.  

Vid pennan: 
Anna Lärk Ståhlberg 
 


