Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Sandhults Hembygdsförening
torsdagen den 8 augusti 2019 kl. 18.30 i Lilla Götseredsstugan.
Närvarande: Gunnar Toresson, Leine Johansson, Birgitta Ericson, Göran Nilsson, Valter Teesalu,
Sven-Erik Sandblom, Karl-Erik Karlsson och Eva-Karin Krantz.
§1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordf. Gunnar Toresson som hälsade alla välkomna.
§2 Karl-Erik Karlsson valdes som justerare.
§3 Godkännande av dagordning.
§4 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
§5 Ekonomin: Saldo transaktionskonto 72 764SEK
§6 Verksamhet
a/ Teaterresan har lockat 15 deltagare á 245:b/ Allsång i backen ger huvudbry om vädret. Vid regn på logen.
c/ Marknaden har hittills 10 säljare, lotter 500st ska avyttras, städgruppen föreslås ha hand om
lotteriet.
d/ Görans tält 8x6m har använts för sista gången. Nytt behöver inköpas, Göran kollar priser.
§7 Rapporter/Skrivelser
a/ Slåttergille 25/7 lockade 10-12 pers. Ny kunnig deltagare Jenny Nilsson från Ubbhult, visade att
kunskapen i lieslåtter har ett uppsving i den yngre generationen. Beslöts kontakta henne inför 2020.
b/ Till Hembygdsgårdens dag 4/8 kom 22 pers vilka bjöds på kaffe och nygräddade våfflor.
c/ Renovering av taket, Gammelstugan Lars-Erik kontaktar Hjelm efter 19/8. Det är 120m2 tak och
asbest vilket är besvärande för hanteringen.
d/ Synpunkt framkommit att trappan till logen sviktar. Ytterligare undersökning görs om den behöver
förstärkas.
e/ Mjölkbordet på plats, diskuterades var skylt ska sitta. Utförs i ek, namn Götseredsstugan. PerOlof Persson tillfrågas om tillverkning.
§8 Övriga frågor
a/ Investeringar utgår
b/ Karl-Erik rapporterade om arrendekontrakt gällande parkering på 25år som upprättats 1991.
c/ Städdag fastställdes till mån 19 aug kl. 10.00
d/Valter T tog upp oklarheter med arbetsgrupper. Vi skissade på närmaste evenemangen:
Allsången=Gunnar T o Birgitta E, Marknaden 21/9 = alla, Pilhem 24/11= Valter T, Göran N, EvaKarin, Birgitta, Gunnar T, Grötfesten 11/12= Leine, Birgitta, Eva-Karin, Sven-Erik, Valter, GunnarT.
e/ Göran aviserade att en professor från Uppsala ville komma och ta del av Tore Lindströms
arbetsmat.
§9 Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Nästa möte 29/8, därefter 5/9, 12/9, 19/9,
24/10, 28/11.
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