
Protokoll fört vid ordinarie sammanträde med styrelsen för Sandhults 

Hembygdsförening  

onsdagen den 1 december 2021 kl. 17.00 via Telefonmöte.  
Deltagande: Gunnar Toresson, Birgitta Ericson, Valter Teesalu, John-Olov Albrektsson, Sven-Erik Sandblom, 

Lars-Erik Sandin, Karl-Erik Karlsson, Jan-Erik Svensson, Peter Lindstedt och Eva-Karin Krantz. 

§1 Mötets öppnande  

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

 

§2 Lars-Erik S valdes till justerare.  

 

§3 Godkännande av dagordning, OK 

 

§4 Föregående mötesprotokoll är utsänt till alla. 

 

§5 Ekonomi: Kassör redovisade utsända rapporter angående resultat och balansräkning 

innefattande bl. a julmarknaden och el-åtgång.  

 

§6 Verksamhet  

a/ Tankar om framtida evenemang: Pga. nytt osäkert smittläge beslöts att ej genomföra den 

sedvanliga Grötfesten. Nytt program för 2022 diskuteras vid januarimöte. 

b/ Beslöts om enkel jultallrik för styrelse och städgruppen den 9/12 kl. 18.00. Anmälan krävs. 

Styrelsen betalar 50:- var ur egen ficka. 

c/ Ny snabbare diskmaskin önskas. Problem vid större sammankomster. J-Olov sonderar. 

 

7 Rapporter:  

a/Julmarknad: Intäkt 13 711: - varav 5 710: - i kontanter som förts över till bankkonto. 

Övrigt via Swish.  

Tankar inför liknande tillställning: Tydligare skyltat tex var Bakstugan är. Erbjuda 

glutenfritt bröd till korv och hamburgare. Schakta bort jord framför ”skonken” eller lägga ut 

pallar pga. lera. Ordna lotteri? Info om medlemsinträde. Öppna för färdtjänsten. Info om 

maxantal brödkakor till samma kund. Försöka få 2-timmarspass för personal. Ordna maxantal 

på logen samtidigt ur brandskyddssynpunkt. Info om ej handikappanpassat till logen.  

b/ Försäkringar: Jan-Erik redogjorde för försäkringsbrevet. Undersöker uppgift om 

medlemsantal. 

c/ Ny huvudsäkring: Beslöts byta till 20A från 16A. Jan-Erik kontaktar SsEl. 

d/ Everts bok: Nybeställning görs av Gunnar T på 150ex efter att många frågat efter den. 

   

§8 Övriga frågor 

a/ Fråga inkommit om intresse för Äspereds kvarnar som finns i Tore Lindströms material.  

Diskussion följde och frågan tas upp vid senare möte. Förslag från sekreteraren att flytta hela 

materialet till arkivsäkert ställe. Gunnar T tar upp frågan med kommunen.  

 

§9 Avslutning  

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. Nästa möte: januari 2022. 

 

Nordtorp 3 december 2021 

Eva-Karin Krantz  Gunnar Toresson Lars-Erik Sandin 

Sekreterare    Ordförande   Justerare  
  


