Protokoll fört vid ordinarie sammanträde med styrelsen för Sandhults Hembygdsförening
onsdagen den 8 januari 2020 kl. 18.00 i Lilla Götseredsstugan.
Närvarande: Gunnar Toresson, Leine Johansson, Birgitta Ericson, Sven-Erik Sandblom, Valter Teesalu, LarsErik Sandin, Karl-Erik Karlsson och Eva-Karin Krantz.

§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 Föregåendes mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
§5 Ekonomi ca 31 000: - finns för närvarande på transaktionskontot.
§6 Verksamhet
a/ Inför årsmötet tas bokslut/revision/årsberättelse fram.
b/ Valberedningen är kallad, dock har samtliga förhinder.
c/ Årets kommande evenemang diskuterades och fasta datum togs fram. Beslöts att inte framställa
färgtryck för hela året utan återgå till halvårsprogram pga. kostnaden som 2019 uppgick till 8000: d/ Styrelsemötesdagar för 2020 fastställdes: 5/2, 20/2 (kuvertering), 17/3, 26/3, 16/4, 7/5, 28/5.
Beslöts även ändra mötestiden till
kl. 15.00 tom april under den mörka årstiden och
kl. 18.00 under den ljusa årstiden.
§7 Rapporter och skrivelser
a/ Grötfesten 11/12 besöktes av ca 30 personer som njöt av gröt, bröd, ost och kaffe. Nytt luciatåg
från trakten sjöng för den samlade skaran och lotterivinster delades ut till glada vinnare.
b/ Med anledning av ansökan gällande takrenoveringen kom Eivind Classon från Länsstyrelsen och
gav ett muntligt löfte på 200,000: -. Tillkommer gör förhoppningsvis en summa från Jordbruksverket
innan renoveringen kan påbörjas. Karin Lundberg kommer att vara byggnadskontrollant och vår
kontaktperson.
§8 Övriga frågor
a/ Investeringar, ev. ett fårstaket á 5000–7000: - för området som röjts. Sven-Erik S kollar kostnad
och Gunnar T pratar med fårägarna fam. Kurkinen. Viktigt att hålla området öppet.
b/ Samverkansgrupp i Sandhult har möte 22/1 kl. 18.00. Eva-Karin medverkar från SHf.
c/ Rapport om 473 återlämnade gravar i församlingen har inkommit och önskemål finns från
kyrkans sida om hembygdsföreningen kan hjälpa till att få fram uppgifter om de avlidna. Hans
Carlsson inbjöds 5/2 för att klargöra vilka personer som avsågs. Arbetsgrupp tillsätts enl. förslag från
Gunnar T.
d/ 2 soffor bör renoveras och kräver material av (?) 12st bräder 85x20 och skruv 5x32. Karl-Erik och
Sven-Erik ordnar vid tillfälle.
§5 Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Nästa möte 5 februari 2020 kl. 15.00.
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