
Protokoll fört vid ordinarie sammanträde med styrelsen för Sandhults Hembygdsförening  

onsdagen den 19 maj 2021 kl. 17.00 i Lilla Götseredsstugan.  
Deltagande: Gunnar Toresson, Birgitta Ericson, Valter Teesalu, Sven-Erik Sandblom, Lars-Erik Sandin (tfn), 

Karl-Erik Karlsson, John-Olov Albrektsson, Peter Lindstedt, Jan-Eric Svensson och Eva-Karin Krantz. 

§1 Mötets öppnande  

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

 

§2 Valter Teesalu valdes till justerare.  

 

§3 Godkännande av dagordning, OK 

 

§4 Föregående mötesprotokoll upplästes av ordf. 

 

§5 Ekonomi: Ny kassör vald, Jan-Eric tar över efter Lars-Erik. 

 

§6a Verksamhet  

a/ Renovering av västra gaveln gamla stugan: Nytt anbud är att invänta från Victor Eliassons Bygg i 

början av juni. 

b/ Uppsättning av fårstängsel: Allt material finns. Ordf. mailar alla i föreningen ang. hjälpinsats att 

sätta upp stängslet och sekr. gör ett inlägg på Facebook. Anmälan om medhjälp till Valter snarast. 

Planerad påbörjan 3 juni kl. 17.00. 

c/ Tankar om höstens verksamheter: Tipspromenad i Götsered 12/9 kl.10.00, Valter pratar med 

Urban B. så att det inte krockar med SOK68. Torpvandring, Pilhem i november (Tomtebesök), 

utflykt till Bertilshult (renovering av sågen).  

Allt beroende på pandemiläget! 
  

§7 Rapporter:  

a/ Återlämnade gravar: Valter T har forskat på fem intressanta personer. Kyrkan vill ha redovisning 

sista juni. Gunnar kollar om ev. ekonomisk ersättning och om kyrkan i sin tur fått bidrag för detta. 

b/ Redovisning av elkostnader: Jan-Erik förhandlar med Sandhult Elektriska om nytt avtal. 

c/ Möte med försäkringsbolag: Sven-Erik har fått nytt förslag från Dina F. som antogs av styrelsen. 

Ingår ansvarsförs. /rättskydd med lägre premie. Årskostnad 6285: - Sven-Erik meddelar Dina F. 

  

§8 Övriga frågor 

a/ Investeringar: Toaletten i gamla stugan läcker och behöver bytas. Karl-Erik kollar. 

b/ Eva-Karin kontaktar Eva Mann ang. påminnelser prenumerationer. 

c/ Karl-Erik påtalade den gröna beläggningen på Lillstugan. Behöver tvättas. 

d/ John-Olov tar kontakt med Mediateknik (Kund nr 106209) ang. ändring av abonnemang. 

 

§9 Avslutning  

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.  

 

Nästa möte:  

16/6 2021 kl. 17.00  

 

 

Nordtorp 20 maj 2021 

Eva-Karin Krantz  Gunnar Toresson Valter Teesalu 
Sekreterare    Ordförande   Justerare  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   


