
Protokoll fört vid styrelsemöte
för Skärvs hembygdsförening
den 14 januari 2020
Plats: Skolan Skärv
Närvarande: Hans Larsson, Monika Andersson, Alf Dahlborg, Anna Kristoffersson, Anders Johansson, Agneta 
Johansson, Anna-Lena Alexandersson, Maria Åström och Ingegerd Klar.

§85.
Öppnande Ordförande öppnade sammanträdet. 

§86.
Val av mötes Till sekreterare för möte valdes Hans Larsson.
sekreterare

§87.
Protokoll Beslutade att till protokolljusterare välja Maria Åström.
justerare

§88.
Föregående Föregående mötesprotokoll genomgicks 
Protokoll och lades där efter till handlingarna.

 §89. 
Kassa- Kassören lämnade en kassarapport till 31 december 2019.
rapport  Beslutade att detta är förslag till bokslut.

§90. 
Genomförda  Julmarknaden genomfördes den 9 december. Lokalen var fylld med försäljare och vi serverade
aktiviteter kaffe och våfflor. Överskottet blev 1828kr.

§91. 
Kommande. Informerades om Skaras Hembygdskrets möte den 21 januari som ska hållas i vår lokal och 
aktiviteter uppmanade till att fler än ordförande närvarar.

Kommande årsmöte den 22 mars diskuterades. 
 Beslutade att bjuda på smörgåstårta och att höra med Ari Laaksonen om visa film och bilder på 
föreningen verksamhet. Styrelsen sammansättning diskuterades och vi kom överens om 
ledamöter med barn i skolålder inte måste vara med på allt vi gör. Ordföranden kontaktar 
valberedningen.
 2020 års verksamhet diskuterades. 
Beslutade att föreslå årsmötet verksamhet enligt bilaga 1.

§92. 
Skolan Anders Johansson rapporterade att reparation av värmepumpen är nu slutförd och fungerar fint så

den håller minst ett år till.
 Diskmaskinen diskuterades.
Beslutade att höra med Axvalls IF om att överta deras diskmaskin alternativt ta ut en service 
tekniker för översyn.

§93.
Fornstugan Röjning av sly och eldning av ris skall ske 28 mars.

Reparation av vindskivor på ladugården skall ske under 2020.
§94.

Skrivelser Informerades om slamtömning av vår avloppsbrunn ska fortsättningsvis göras av                          
PR-slamsugning. Ordförande konstaterar att räkningen går till och betalas hyresgästen.
Beslutade att kompensera denna för detta. 
 Ordförande att svarat på verksamhets enkät till Västra Götalands hembygdsförbund.

§95. 
Nya Bryggan diskuterades. En flyttbrygga är ett alternativ.
Frågor  Beslutade att undersöka vad det skulle kosta och uppmana uppmana medlemmar att lämna 

bidrag till en sådan.
§96.

Nästa Nästa styrelsemöte ska hållas efter årsmötet. 
§97.

Avlutning Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid Protokollet Justerat

Hans Larson Maria Åström


