Protokoll fört vid ordinarie sammanträde med styrelsen för Sandhults Hembygdsförening
måndagen den 21 oktober 2020 kl. 17.00 i Lilla Götseredsstugan.
Deltagande: Gunnar Toresson (anlände 17.45) Birgitta Ericson, Valter Teesalu, John-Olov Albrektsson, SvenErik Sandblom, Karl-Erik Karlsson, Peter Lindstedt och Eva-Karin Krantz.
Kajsa Sandblom adjungerad.

§1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av v ordf. Valter Teesalu som hälsade alla välkomna.
§2 Peter L valdes till justerare.
§3 Godkännande av dagordning, OK
§4 Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.
§5 Ekonomi: Kassör ej närvarande.
§6 Verksamhet
Inlaga om framtida järnväg Borås-Göteborg. Gunnar T, Valter T och Lars-Erik författar skrivelse
från Hembygdsföreningen om olägenheten avseende planerad nordlig sträckning bl. a ur kulturell
synvinkel.
§7 Rapporter/Skrivelser:
a/ Renovering av gamla stugans tak. Taket klart. Budget överskriden. Sven-Erik, Karl-Erik, LarsErik och Gunnar T kommer att träffas för uppdatering i ekonomifrågan.
Nära kontakter krävs för alla framtida budgetfrågor!
John-Olov kollar med Gunnar T om ventilationstrummor i gamla stugan.
b/ Besök i Bertilshult 11/10 lockade 6 personer. Intressant utflykt dock utan tipspromenad.
c/ Rekvisition av beviljade medel från Länstyrelsen. Gunnar T gjort sammanställning och
tilläggsansökan då det tillkommit kostnader.
d/ Tapetsering och målning i gamla köket. Tapetrester fanns och är klart. Kajsa åtog sig att måla
lister. Färg inköpt. Kabel ska dras till element. Stor mössinvasion, musgift sen tidigare fungerar men
medför att döda möss måste avlägsnas ofta. John-Olov köper vippfällor.
e/ Påminnelse om mötestiden mörka årstiden, inte senare än 15.00!
f/ Fler torpböcker önskas till Kerstin N för vidare försäljning.
§8 Övriga frågor
a/ Investeringar: allt framtida underhåll till husens yttre. Sökning av bidrag viktigt!
b/ Städgruppen har städat efter renoveringen. En del var mössätet, gardiner tvättade men höll inte.
Ett fönster på övervåningen spräckt. Okulärbesiktning planerad för att kontrollera inventarier och ta
ställning till åtgärder.
c/ Nyckelinventering igen. Gunnar kollar och återrapporterar.
§9 Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Nästa möte den 25 november 2020.
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