
Protokoll fört vid extra sammanträde med styrelsen för Sandhults Hembygdsförening  

onsdagen den 16 oktober 2019 kl. 15.00 i Lilla Götseredsstugan.  

 

Närvarande: Gunnar Toresson, Leine Johansson, Birgitta Ericson, Sven-Erik Sandblom, Valter 

Teesalu, John-Olov Albrektsson, Ann-Marie Nilsson, Lennart Bjufström, Lars-Erik Sandin och Eva-

Karin Krantz.    

Adjungerad: Gunnar Johansson. 

§1 Mötets öppnande  

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

 

§2 Valter Teesalu valdes som justerare.  

 

§3 Godkännande av dagordning.  

 

§4 Verksamhet  

a/ Ansökningar Kassören redogjorde för de olika instanser som kunde tillskrivas för att begära 

bidrag. Föreningen kan få bidrag från bl a Jordbruksverket, 90% bidrag och 10% eget kapital. 

På Sveriges Hembygdsförbunds hemsida finns följande: ”Bidraget ges till förvaltning och vård av 

värdefulla kulturmiljöer i form av markområden och byggnader. Bidraget är ett statsbidrag från 

länsstyrelserna som årligen beslutar vilka som ska få bidrag. Sista ansökningsdatum är 31 oktober! 
Bidrag kan även sökas från Naturvårdsverket som fördelar medel till länsstyrelserna som i sin tur 

beslutar om bidrag till kommunerna. Bidraget kan sökas av hembygdsföreningar för verksamheter 

med fokus på att naturvård, friluftsliv och kulturmiljövård. Nyckelord för satsningen 

är naturvårdsnytta, lokala initiativ och lokal drivkraft, friluftsliv, samverkan och partnerskap, 

folkhälsa, tätortsnära natur och tillgång till denna. Stödet ges för maximalt halva kostnaden, 

resterande behöver man visa upp att man har finansiering till från annat håll. En hembygdsförening 

kan alltså anmäla projekt, men det är alltid kommunen som är ansvarig, från ansökan fram till 

slutrapportering. Projekttiden kan vara upp till fyra år. Sista ansökningsdatum är 1 december!” 

 

Bidragsansökningar enligt följande prioriteringar: 

b/ Renovering av taket Gammelstugan       beräknad kostnad 280.000:- 

c/ Byte av värmepumparna i båda stugorna  beräknad kostnad   48.000:- 

d/ Renovering av tak och gavel ladugård       beräknad kostnad 170.000:- 

e/ Ombyggnad av ”Toahuset”      beräknad kostnad 120.000:- 

 

        Total:                      618.000:- 

 

Följande förslag nedröstades av styrelsen och blir inte föremål för bidragssökningar: 

Utbyggnad av Lillstugan med arkivkällare   beräknad kostnad 1.600.000:- 

Värmepump och lagerinredning av arkiv      beräknad kostnad      50.000:- 

 

En grupp bestående av Gunnar Toresson, Sven-Erik Sandblom, John-Olov Albrektsson och Lars-Erik 

Sandin och Eva-Karin Krantz träffas tisdag 22 oktober för att skyndsamt färdigställa ansökningarna. 

 

§5 Avslutning  

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Nästa möte 24 oktober 2019. 

Sandhult den 17 oktober 2019 
  

 

 

……………………………………………………………………………………………………………
Eva-Karin Krantz                   Gunnar Toresson  Valter Teesalu 

Sekreterare                       Ordförande   Justerare 


