Protokoll fört vid ordinarie sammanträde med styrelsen för Sandhults Hembygdsförening
onsdagen den 28 november 2019 kl. 18.30 i Lilla Götseredsstugan.
Närvarande: Gunnar Toresson, Leine Johansson, Birgitta Ericson, Valter Teesalu, Göran Nilsson, John-Olov
Albrektsson, Ann-Marie Nilsson, Lars-Erik Sandin, Karl-Erik Karlsson och Eva-Karin Krantz.
Adjungerad: Gunnar Johansson

§1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordf. Gunnar Toresson som hälsade alla välkomna.
§2 Ann-Marie Nilsson valdes som justerare.
§3 Godkännande av dagordning.
§4 Föregåendes mötesprotokoll samt extra protokoll godkändes och lades till handlingarna.
§5 Ekonomi 33 873: - finns för närvarande på transaktionskontot.
§6 Verksamhet
a/ Grötfesten 11/12. Grötgrupp bestående av Birgitta E, Leine J, Valter T, Gunnar T och Eva-Karin
K köper ingredienser, kokar gröt för 60 pers. och dukar borden vid 13.00 den aktuella dagen.
b/ Gunnar Johansson visade en enkel skiss på hur ett ev. tillbygge till Lilla Götseredsstugan skulle
kunna se ut. Behov av utrymme för dokument finns och Hedareds byalag har uttryckt intresse för ett
samarbete. Sponsring till hela projektet är nödvändig och exv. Hedareds Betong och. Kungafonden
kan tillfrågas i ärendet. Grupp tillsatt bestående av Gunnar Johansson, Valter Teesalu, Lars-Erik
Sandin, Gunnar Toresson (och Sven-Erik Sandblom, ej närvarande och ej tillfrågad) för att arbeta fram
ett realistiskt förslag.
c/ Offert angående taket på Gammelstugan har mottagits av Karl-Erik K och således finns 2
förslag. Dels Peabs förslag på 306TKR+moms och dels Bygg& Inredningsspecialistens på 225
TKR+moms. Det senare har lokalt goda vitsord. Bidrag är sökta och bygget får ej påbörjas innan
aktuella bidrag är beviljade. Önskemål att byggstart kan ske vid 1 maj 2020. Lars-Erik kollar
processens framåtskridande.
§7 Rapporter och skrivelser
a/ Träffa Tomten på Pilatorpet 24/11 lockade ca 300pers. och beröm uttrycktes av nöjda besökare.
b/ Ansökan till bidragsgivare (se tidigare beslut) har skickats in.
c/ Bakning av bröd och lussekatter har utförts, 72 bröd och 150 lussekatter.
d/ Borås Hembygdskrets i Tämta, Gunnar T deltog och lyssnade till Morgan Nilsson som bl. a
berättade om fornminnen och liljestenar.
e/ Möte i Göteborg var överbokad. Således ingen medverkan från Shf.
f/ Möte i Rångedala inställt pga. få deltagare. Tyvärr ej medd., Gunnar T och Valter T åkte förgäves.
g/ Nytt råttgift utlagt i gamla Götseredsstugan.
h/ 8 st. Torpböcker är sålda.
§8 Övriga frågor
a/ Investeringar, inget nytillkommet.
b/ Ordf. läste upp föreningens stadgar
c/ Yrkan inkom på eftersökning av mailadresser till föreningens medlemmar. Har gjorts tidigare.
Alla har inte mail.
§5 Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Nästa möte kl. 18.00 8 januari 2020.
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