
Protokoll fört vid ordinarie sammanträde med styrelsen för Sandhults 

Hembygdsförening onsdagen den 10 augusti 2022 kl. 18.00 i Lilla Götseredsstugan.  

Deltagande: Gunnar Toresson, Jan-Eric Svensson, Peter Lindstedt, Helen Ericson och Eva-

Karin Krantz. 

§1 Mötets öppnande  

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

§2 Helen Ericson valdes till justerare.  

§3 Godkännande av dagordning, OK 

§4 Föregående mötesprotokoll lästes av samtliga. 

§5 Ekonomi: kassör Jan-Eric presenterade nuläget. Några nya medlemmar tillkommit. 

Kontantproblemet diskuterades. Sparbanken tar inte längre emot kontanter utan hänvisade 

till Loomis. Medför årlig kostnad. Beslöts lyfta frågan högre som ett allmänt problem. 

 

§6 Verksamhet  

a/ Marknaden 10/9. Svag uppslutning av utställare, beslöt flytta den till 1/10. 

b/ Defibrillatorinköp. Ordf. fått offert från MilMED Education, Hyssna. Beslöts att söka 

medel från Ortsråd Väst/Samverkan.  

c/ Inköp av stekpanna. Inkommit önskan från person som hyrt stugan. Gunnar lovat fixa. 

 

§7 Rapporter:  

a/ Ladugårdsgaveln. Allt uppsatt, målat och klart. Ett gott arbete utfört med förenade krafter. 

b/ Nationaldagen 6/6. Ca 150 besökare, 5500: - inkomst. 

c/ Musikträffen 18/6. Uppskattning 55 bilar, 200 besökare, 12 000: - intäkt. 

d/ Gudstjänsten 7/8 flyttades till gamla stugan pga. osäker väderlek.  

e/ Hembygdsgårdens dag 7/8, 17 deltagare. Våffelbak, intäkt 800: - 

f/ Diskmaskin, den gamla, ligger ute för försäljning för 1000: - Ett fåtal har hört av sig. 

g/ Varmvattnet i köket. John-Olov kommer att kolla inställning som ändrats vid installation 

av ny diskmaskin. 

 

§8 Övriga frågor 

a/ Investeringar: Det lilla arkivet i lagården är lite påbörjat. Inplastat.  

Beslöts söka medel ur Ortsråd Väst/Samråd Sandhult då det kommer att tjäna hela bygden. 

Ordf. listade ytterligare saker som skulle kunna sökas pengar för. 

b/ På förekommen anledning ska adress till föreningen ändras snarast möjligt.  

Jan-Erik kontaktar berörda myndigheter. 

Ny adress:  

Sandhults hembygdsförening 

c/o ordf. Gunnar Toresson 

Götsered 30 

50491 Sandhult 

 

§9 Avslutning  

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.  

 

Nästa möte: 14 september kl. 18.00. Stående inslag Ortsråd/Samverkan! 

Nordtorp 11 augusti 2022 

Eva-Karin Krantz         Gunnar Toresson  Helen Ericson 

Sekreterare            Ordförande   Justerare  

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


