Protokoll fört vid ordinarie sammanträde med styrelsen för Sandhults Hembygdsförening
onsdagen den 11 april 2022 kl. 18.30 i Lilla Götseredsstugan.
Deltagande: Gunnar Toresson, Valter Teesalu, Jan-Eric Svensson, John-Olov Albrektsson, Christina Eliasson,
Peter Lindstedt, Lars-Erik Sandin, Helen Ericson, Sven-Erik Sandblom, Lennart Bjufström, Amanda Rex (efter
§8) 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 lästes av samtliga.
§5 Ekonomi: kassör Jan-Eric presenterade nuläget, se bil. Tillkommit ytterligare betalande
medlemmar.
§6 Verksamhet
a/ Presentationsrunda. Nya medlemmar välkomnas i styrelsen.
b/ Arbetskväll 20/4. Koll av fårhagen mm. Bröd, pålägg och dopp inköps till samvaro efteråt.
§7 Rapporter:
a/ Ansökan till Riksantikvarieämbetet Ordf. kontaktat Borås Kommun ang. medfinansiering men
nekades. Ny offert och ansökan krävs då priserna stigit.
b/ Bygga ett rum i lagården, ca 10 m2 för sparat material. Det ska vara brandsäkert med hyllor.
Sven-Erik fått offert på 28 000: -. För att spara utgifter kontaktas ”Återbruk” samt föreningen gör
arbetet.
c/ Besök på I15 har skett med intressant visning av kamratföreningens arkiv. Föregicks av lunch i
mässen. Diskuterades att lägga in foton på hemsidan. Sekreteraren upplyste om webbinarier på
www.hembygd.se/webbinarier 27/4, ”Hembygdsportalen Grund” kl. 13-15 samt 28/4
”Hembygdsportalen fortsättning” kl. 18-20. Gratis.
§8 Övriga frågor
a/ Investeringar: Lagårdsgaveln kräver underhåll. Sven-Erik kollar, troligen behöver brädor bytas.
b/ Frågan uppkom om värdering av fastigheten och möjlighet att låna. Kassören kollar. Synpunkt
inlades att inte låna för något vi inte har medel för själva.
c/ Höstens program diskuterades. Marknad, en eller två? När? Bakdag med Café? Christina kollar.
d/ Kommande styrelsemöten: 4/5, 8/6, 10/8, 14/9, 19/10, 16/11, 7/12. Alltid 18.00
§9 Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Nästa möte:
4 maj 18.00!
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