Protokoll fört vid ordinarie sammanträde med styrelsen för Sandhults Hembygdsförening
onsdagen den 18 mars 2021 kl. 17.00 via Telefonmöte.
Deltagande: Gunnar Toresson, Birgitta Ericson, Valter Teesalu, Sven-Erik Sandblom, Lars-Erik Sandin, KarlErik Karlsson, John-Olov Albrektsson, Peter Lindstedt, Leine Johansson och Eva-Karin Krantz.

§1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordf. Gunnar Toresson som hälsade alla välkomna.
§2 Leine Johansson valdes till justerare.
§3 Godkännande av dagordning, OK
§4 Föregående mötesprotokoll är utsänt till alla.
§5 Ekonomi: Kassör redogjorde för saldo fram till nu, 195 278: - (transaktionskontot) och 152 235: (sparkontot). Beslöts att Sven-Erik kollar fakturor angående ev. dubbelbetalning vid
renoveringsarbetet på gamla stugans tak.
§6a Verksamhet
Inför årsmötet-alla handlingar: ekonomisk rapport, årsberättelse, revisionsberättelse,
valberedningens förslag till val. Kassören kompletterar med budget.
b/ Renovering av västra gaveln gamla stugan: Sven-Erik fått offert på 132 063: - hos Bygg &
Inredningsspecialisten /Mattias för arbetet. Tillkommer löpande kostnader för oförutsedda rötskador.
Anslag för bidrag gällande kulturbyggnader redan slut för 2021 enl. samtal med Länsstyrelsens Eivind
Claesson varför arbetet får anstå till 2022 då föreningen inte har egna medel.
§7 Rapporter:
a/ Återlämnade gravar: Valter T, Leine J, John-Olov A och Gunnar T forskar på uppdrag av kyrkan
på några utvalda personer.
Gunnar T hör med kyrkan om syftet, ev. kyrkogårdsvandring?
§8 Övriga frågor
a/ Investeringar: Gamla stugans västergavel, 2022.
b/ Det halvt utlovade pandemianslaget uteblev enl. Gunnar T.
c/ Nuvarande fiberanslutning med Mediateknik bör avslutas pga. stora kostnader som inte står i
relation till användandet. Gunnar T kollar alternativ och säger upp avtalet.
d/ Förslag att höja medlemsavgiften för 2022 till 200: §9 Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Nästa möte:
8/4 2021 kl. 17.00 möte med avstämning av allt inför årsmötet och därefter
15/4 kl. 15.00 för kuvertering/styrelsemöte
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