Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Sandhults Hembygdsförening
torsdagen den 9 maj 2019 kl. 18.30 i Lilla Götseredsstugan.
Närvarande: Gunnar Toresson, Leine Johansson, Birgitta Ericson, Göran Nilsson, Valter Teesalu, J-O
Albrektsson, S-E Sandblom, K-E Karlsson, A-M Nilsson och E-K Krantz
§1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordf. Gunnar Toresson som hälsade alla välkomna.
§2 Birgitta Ericson valdes som justerare.
§3 Godkännande av dagordning.
§4 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
§5 Ekonomin: kassör ej närvarande men låter meddela att inga förändringar skett.
§6 Verksamhet
a/ Renovering av taket på Gammelstugan kräver att takpannor tas ner. Flera pannor sönder.
Okulärbesiktning gav vid handen att ett helhetsgrepp bör tas för att undvika stora framtida skador.
Arbetsgrupp tillsatt för inhämtning av offerter; S-E Sandblom, G Nilsson och K-E Karlsson
b/ Båtresa på Mjörn har bestämts till 9 juni kl. 11.00-14.00. Kostnad 200:-. Samåkning till båten i
Alingsås lämpligt.
c/ Götsereds marknad 21/9 diskuterades. G Toresson pratar med BT (annons). Anvisad P-plats
beslöts till 50:-/bil. Bokning av bord 200: - (Några bokningar redan klara.)
d/ Kvarvarande ost från Ostmässan sålt för 3000:- till en köpare.
§7 Rapporter/Skrivelser
a/ Arbetskvällen 24/4 resulterade i ett mycket gott resultat. Mycket blev gjort av flitiga händer. Tack!
b/ Gärdesgården växer och ytterligare en sektion är klar. Lockar kreativa nytillkomna medhjälpare.
c/ Västerhavet (Vattenmyndigheterna) har vid kontakt med G Nilsson fått insikt om T. Lindströms
kulturgärning gällande kvarnarna. Stort intresse resulterade i att de avser att göra ett studiebesök inom
de närmaste veckorna och ta del av T. Lindströms gedigna originalhandlingar.
§8 Övriga frågor
a/ Investeringar: Taket på gamla stugan. Se §6a
b/ Rabatten utanför gamla stugan kommer att planteras till hösten efter takrenoveringen.
§9 Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Nästa möte blir 23 maj.
Sandhult den 10 maj 2019
……………………………………………………………………………………………………………
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Sekreterare
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