
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Sandhults Hembygdsförening  

torsdagen den 5 september 2019 kl. 18.30 i Lilla Götseredsstugan.  

 

Närvarande: Gunnar Toresson, Leine Johansson, Birgitta Ericson, Göran Nilsson, Valter Teesalu, 

John-Olov Albrektsson, Lars-Erik Sandin och Eva-Karin Krantz.    

Adjungerad: Gunnar Johansson. 

§1 Mötets öppnande  

Mötet öppnades av ordf. Gunnar Toresson som hälsade alla välkomna.  

 

§2 Lars-Erik Sandin valdes som justerare.  

 

§3 Godkännande av dagordning.  

 

§4 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 

  

§5 Ekonomin: Redogjordes muntligt, inga aktuella transaktioner. 

 

§6 Verksamhet  

a/ Marknaden 21/9. Diskuterades placering av tält och bord. Tält inhyrs av Peter Lindstedt som även 

sätter upp 2 tält 6x10m till en kostnad av 1800:- Angående bakning måste ugnen eldas varm 2 dagar 

före, bröd behöver bakas dagen före som försäljningsstart. Flera medhjälpare inbjudes till nästa möte 

för att ta del av förberedelserna för marknaden i sin helhet. 

 

§7 Rapporter/Skrivelser 

a/ Utflykt till Mölnebacka 2/9 lockade 15 pers som med hjälp av ett sammansatt kompendium, ledare 

Valter T och muntliga berättelser fick ta del av den vackra naturen och åsynen av resterna från en 

svunnen tid. Där fanns tidigare skvaltkvarnar, brännvinsbränneri och hus med ladugård och en damm. 

Husen är numera i dåligt skick och i behov av renovering. Lars-Erik fått i uppgift att tala med ägaren. 

b/ Som ett Tack överräcktes en blomma till Birgitta Ericson som på ett förtjänstfullt sätt försett 

arbetslaget med förtäring under det långa arbetet med staketen. Tack även till Gunnar Johansson 

som har donerat staketmaterialet. 

c/ Fibern är nu inkopplad till lilla Götseredsstugan och inköp av router återstår. Hembygdsföreningen 

är tilldelad ett av gratisabonnemangen och betalar inget för detsamma. 

 

§8 Övriga frågor 

a/ Investeringar framtida värmepump. 

 

§9 Avslutning  

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Nästa möte 12/9, obs tiden 18.00. 

Sandhult den 7 september 2019 
  

 

 

……………………………………………………………………………………………………………
Eva-Karin Krantz                   Gunnar Toresson  Lars-Erik Sandin 

Sekreterare                       Ordförande   Justerare 

 

 

 

 


