
Protokoll fört vid ordinarie sammanträde med styrelsen för Sandhults Hembygdsförening  

onsdagen den 5 februari 2020 kl. 15.00 i Lilla Götseredsstugan.  
Närvarande: Gunnar Toresson, Leine Johansson, Birgitta Ericson, Valter Teesalu, John-Olov Albrektsson, 

Ann-Marie Nilsson, Karl-Erik Karlsson och Eva-Karin Krantz.   

Adjungerad: Hans Carlsson och Anne Sandberg från kyrkan.  

§1 Mötets öppnande  

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

 

§2 John-Olov Albrektsson valdes som justerare.  

 

§3 Godkännande av dagordning.  

 

§4 Föregåendes mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

§5 Ekonomi rapportering utgick, kassör ej närvarande. 

 

§6 Verksamhet  

a/ Inför årsmötet 15/3 endast påminnelse ang. bokslut/revision/årsberättelse. 

b/ Valberedningen har ordet men hade förhinder den aktuella tiden varför Valter T lämnade ut lista 

på nuvarande styrelseledamöter som fick notera fortsatt intresse med ja eller nej.  

c/ Hans Carlsson från kyrkan redovisade en önskan att med hembygdsföreningens hjälp få fram 

uppgifter rörande gravsatta personer av kulturhistoriskt intresse vars stenar blivit återlämnade eller inte 

verkade ha gravrättsinnehavare. Kyrkan bör ha en bevarandeplan och söka återanvända såväl gravar 

som stenar ur ett framtidsperspektiv. Redan kulturmärkta gravar är ej aktuella. Kyrkan återkommer 

med vidare uppgifter. 

d/ Ordf. aviserade ett kommande besök 13/2 kl. 10.00 av Fornminnesföreningen i Bollebygd 

gällande ca 50pers. De har med egen fika.  

 

§7 Rapporter och skrivelser 

a/ Om Kata gård i Varnhem Vi kommer att ordna en resa 9 maj till Kata gård. Leine har preliminärt 

bokat buss och guidning för 30 pers. Annons i kommande programblad. 

b/ Samverkan i Sandhult Eva-Karin rapporterade från mötet 22/1 med representanter från kyrkan, 

sportklubben och Röda korset som delgavs våra fasta evenemangsdatum samt om vår verksamhet.  

c/ Kurkinen är vidtalad att flytta sina får till vår mark nedanför Gammelstugan när vi satt dit 

fårstaket. 

d/ Utbyggnadsutredningen har haft 2 träffar, söker sponsorer och siktar på en fuktfri byggnad.  

Nästa träff äger rum 11/2 kl. 9.00 då en arkitekt utan arvode ska göra ett utkast.  

 

 

§8 Övriga frågor 

a/ Investeringar, virke ska inköpas för renovering av de ”rullande borden”. 

b/ John-Olov redogjorde för intervjuerna med Evert Karlsson. Det ska resultera i en tryckt skrift, 

kostnad söks ur Sparbanksstiftelsens medel. 

 

§5 Avslutning  

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.  

Nästa möte kl. 15.00 20 februari 2020 för kuvertering. 

Sandhult den 10 februari 2020 

 
 

……………………………………………………………………………………………………………
Eva-Karin Krantz                   Gunnar Toresson  John-Olov Albrektsson 

Sekreterare                       Ordförande   Justerare 

 


