
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Sandhults Hembygdsförening  

torsdagen den 10 januari 2019 kl. 18.30 i Lilla Götseredsstugan.  

Närvarande: Gunnar Toresson, Valter Teesalu, Leine Johansson, Kerstin Andersson, Sven-Erik 

Sandblom, Birgitta Ericson, Göran Nilsson, John-Olov Albrektsson och Eva-Karin Krantz. 

Adjungerad: Gunnar Johansson 

 

§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 förhinder, GN presenterade intäkter och utgifter till dags dato. Se bil. 

 

§6 Verksamhet  

a/ Årets verksamheter diskuterades och skissades inför kommande tryckning av programblad som 

kommer att gälla för hela 2019. Ostmässan utgår, Kolbullar, brödbak ingår i ”Marknad” i Götsered. 

b/ Mötesdagar fastslogs till 21/2 (kuvertering), 17/3 (årsmöte), 4/4 (konstituering), 23/5. 

c/ Till Årsmötet framtas Verksamhetsberättelse, bokslut, revision och budget. 

d/ Valberedningen representerades av Gunnar Johansson. Inga nya förslag framkom. 

e/ Några tankar om utbyggnad av Lillstugan, inget beslut fattat. 

f/ Fortsatt arbete med Lindströms forskning, ny bok planeras där vi följer vattendragen i 

kronologisk ordning. Carina Theorin anlitad som skrivhjälp.  

Efterlyses på årsmötet även om intresse finns att bilda arbetsgrupp om Ingrid Thedins alster, 

möjligen att ges ut i bokform. 

g/ Fråga om matchboll till SSK besvarades med ja. 

 

§7 Rapporter/Skrivelser  

a/ Ostmässan, Strömsfors och Vänga. Se ekonomirapport §5, bil. 

b/ Till Jul på Pilatorpet 25/11 kom ca 130 besökande. Mycket uppskattat av alla. 

c/ Grötfesten 12/12 lockade ca 30 besökande och vi fick än en gång njuta av vällagad risgrynsgröt och 

Bredareds lucior. 

d/ Hemsidan är nere och skall flyttas till nya portalen. Lösenord för hantering ska efterhöras. 

 

§8 Övriga frågor  

a/ Investering: Mjölkbord samt tydlig skylt vid infarten är önskad. Sven-Erik åtog sig att fixa detta. 

b/ Behov av kontinuerlig städning av stugan finns. Diskuterades livligt. Den som har nyckel och 

släpper in olika grupper har ansvar att städning utförs, antingen själv eller av städfirma. GN pratar med 

Fissa o Feja. 

c/ Fordran hos Kronofogden finns sedan den anlagda branden vid de olika stugorna. Beslöts avslutas 

eftersom det kostar att hålla den aktuell och utsikt att få ersättning är obefintlig. 

d/ Beslöts att Gunnar Johansson kunde sälja kvarvarande ostar till reducerat pris, 3 st. till priset av 2. 

  

§9 Avslutning  

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.  

Nästa möte blir torsdag 21 februari 2019 18.30.  

 

Sandhult den 14 januari 2019  

 

……………………………………………………………………………………………………………
Eva-Karin Krantz                   Gunnar Toresson  Birgitta Ericson  

Sekreterare                       Ordförande   Justerare 


