Protokoll fört vid ordinarie sammanträde med styrelsen för Sandhults Hembygdsförening
onsdagen den 4 maj 2022 kl. 18.00 i Lilla Götseredsstugan.
Deltagande: Gunnar Toresson, Valter Teesalu, Jan-Eric Svensson, John-Olov Albrektsson, Christina Eliasson,
Peter Lindstedt, Helen Ericson, Sven-Erik Sandblom och Eva-Karin Krantz.

§1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordf. Gunnar Toresson som hälsade alla välkomna.
§2 Jan-Eric Svensson valdes till justerare.
§3 Godkännande av dagordning, OK
§4 Föregående mötesprotokoll lästes av samtliga.
§5 Ekonomi: kassör Jan-Eric presenterade nuläget, 166 betalande medl. Elförbrukning fortsatt låg.
28 000: - resp. 250 000: - på våra konton.
§6 Verksamhet
a/ Besök av Sandhults byalag: Information/diskussion angående framtida samarbete. Exv. skapa ny
bok om förr och nu, leta gamla bilder (hos Ulf Thoren?) Även ev. samarbete vid evenemanget 6/6.
Arbetsgrupp tillsatt av Helen E, Gunnar T samt L Axelsson.
b/ Besök av VG regionen Helen Liljedal 5/5 kl. 13.00 för en frågestund. Vår ordf. ska informera om
vårt syfte, att bevara och dokumentera vår historia i vårt stora verksamhetsområde. Christina E kollar
upp om skolorna på mellanstadiet använder vår Torpbok, alla orterna har fått var sin klassuppsättning.
Valter T påtalade att biblioteket inte hade någon avdelning för ”Sandhultsböcker”.
c/ Aviserat besök från Veddige Hbf 9/5 kl. 11.00.
d/ Västergötlands HBF har årsstämma i Bollebygd 14/5. 2 pers. inbjudna, Gunnar T kollar.
§7 Rapporter:
a/ Bygga ett rum i lagården, kan påbörjas i aug. enl. Sven-Erik.
b/ Arbetskväll 20/4, 15 pers. deltog. Grenar sågades ner, gräs krattades mm. Fika efteråt i Lillstugan.
c/ Ladugårdsgaveln, Vi har fått virke och har sågat lock. Inköp av penslar och färg. Ska målas med
slamfärg Röd ”Tranemo” 23 maj kl. 14.00. Bockar lånas av E-K. Byggställning lånas efter semestern.
d/ Fastighetsvärdering: Kassör informerade om möjligheter och vilka kriterier som gäller om behov
skulle uppstå.
e/ Diskmaskin beställd, kostnad 38 500: - Kräver 3fas samt ökning till 20A. Jan-Eric kontaktar SSEF.
§8 Övriga frågor
a/ Investeringar: Inga nya. Kassör informerade om möte angående Ortsråd Väst och möjlighet att
utnyttja de medel från Borås kommun som vi är satta att förvalta. Många frågetecken. Beslöts att ha
info om Ortsråd Väst som stående punkt på kommande styrelsemöten.
b/ Kvarnar i Bäckabo/Backabo. Informerades om tilltänkt och utmärkt vandringsled utmed bäcken.
Diskussion ledde till problemet med den invasiva växten skunkkalla som växer där och det arbete det
innebar för berörda markägare att rensa bort den.
c/ Boråskretsens resa 2/6, Fristad-Herrljunga-A-sås. Info från ordf. om möjlighet för 2 pers. att delta.
d/ Marknader, Christina E informerade om tider för kommande marknader i närområdet och förslag
på bäst tidpunkt för vår del. Troligen höstmarknad, dag bestäms vid nästa möte. Förslag och info på
https://marknadskalendern.se eller https://marknadsdagar.se
§9 Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Nästa möte: 1 juni kl. 18.00
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