
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Sandhults Hembygdsförening  

torsdagen den 23 maj 2019 kl. 18.30 i Lilla Götseredsstugan.  
Närvarande: Leine Johansson, Birgitta Ericson, Göran Nilsson, Valter Teesalu, John-Olov Albrektsson, S-E Sandblom, 

Kart-Erik Karlsson, Lars-Erik Sandin och E-K Krantz 

§1 Mötets öppnande  

Mötet öppnades av v ordf. Valter Teesalu som hälsade alla välkomna.  

 

§2 Leine Johansson valdes som justerare.  

 

§3 Godkännande av dagordning.  

 

§4 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 

  

§5 Ekonomin: kassör rapporterade läget: transaktionskonto uppgår till 73 000SEK 

 

§6 Verksamhet  

a/ Båtresan på Mjörn inställd pga oklara uppgifter och dåligt intresse. 

 

b/ Gökotta vid Pilhem 30/5 Tipspromenad 20:-/pers., Birgitta E ordnar 5 priser, fika medtages. 

 

c/ Nationaldagen 6/6, ordf. håller tal, kaffe och bakelser ordnas. Birgitta E köper rulltårtor, grädde, 

kaffe, papptallrikar o flaggor. 

 

d/ Musikträffen 15/6, tält uppsätts fredag kväll, Birgitta E ordnar fika (köpedopp), ca 15 frallor, korv 

o bröd, vinster till lotteriet. Diskussion om ev. färdigställande av trappan upp till logen. Mjölkbordet 

klart för uppställning (tack till snickaren!), Valter T talar med Gunnar T om affischer. 

 

e/ Götsereds marknad 21/9, flera försäljare intresserade. Hembakat ska serveras i kaféet, Leine J är 

kontaktperson för bakgruppen. Beslutad kostnad för parkering: 50:-/bil, ansvarig Frank 

Spånglund. Ansvarig för Brödbakning: Gunnar Johansson. Kolbullar: Alf Johansson, kaffe med 

dopp o varm korv: Birgit och Bengt Nilsson, marknadsföring via Fb, annonser, affischer: Styrelsen. 

 

f/ Städning i ladugården krävs. Container ställs dit och följande 4 pers. slänger ”onödigt och 

söndrigt”, Göran N, Sven-Erik S, Karl-Erik K, John-Olov A. Valter informerar ordf. som mailar ut 

aktuellt datum. 

 

§7 Rapporter/Skrivelser  

a/ Renovering av taket på Gammelstugan är akut. Sven-Erik S har sonderat terrängen vad gäller 

anbud. Lars-Erik S har kontaktat Länstyrelsen/Västarvet om Eu-bidrag. Antikvarie från kommunen 

ska vidtalas att inspektera snarast. 

 

b/ Eu-bidrag fårstängsel är ansökt av Göran. 

 

§8 Övriga frågor 

 a/ Investeringar: Taket på gamla stugan. Se §7a 

 

§9 Avslutning  

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.  

 

Nästa möte blir extramöte 10 juni inför Musikträffen.  
Sandhult den 28 maj 2019 

  

……………………………………………………………………………………………………………
Eva-Karin Krantz                   Valter Teesalu  Leine Johansson  

Sekreterare                       Ordförande   Justerare 


