
   PROTOKOLL. 
  VÅRDINGE HEMBYGDSFÖRENING. 
               FRÅN STYRELSEMÖTET DEN 27 JANUARI KL 18.30. 2015  
                                          TINA LÖÖF EJ NÄRVARANDE.  
 

1.  Ordförande Hans Göthlin öppnade mötet och hälsade välkomna. 
2.  BO GRAUERS valdes att justera protokollet  
3. Dagordningen godkändes MED FÖLJANDE TILÄGG. 

KÖKET OCH BYGDEBANDSFÖRFRÅGAN. 
4. Föregående protokoll lades till handlingar. 
5. Anmälningar: Elvy dansade in julen tillsammans med fyrtio barn och fyra  
      lärare från Mölnboskolan. Hon bjöd på saft, kaffe, lussebullar och peppar- 
      kakor. Stort tack till Elvy, som håller liv i en trevlig tradition. 
B. Utgivningen av Vårdkasen firades med gröt och skinksmörgås. Tack 

Till VK-kommittèn för ett gott arbete. 
C. UTHYRNINGAR: 3/2—3/3 Sycirkeln. 12/4 Molstaberg stugförening. 

12/6 Studentfest. 
D. Hans har sänt in ansökan om bidrag till kommunen. 
6.    Inga handlingar inkomna. 
7.     ÅRSMÖTET 20/3.  KAFFE och LOTTERI. Sven-Erik skriver ut dagordning, 
       bokslut och budget. Elvy beställer blommor av (Anita). Kerstin Johansson 
       berättar om Lydia Larsson. 
8. Vårdkasen och program 2015 Planering inför årets program tas upp efter årsm. 
9. Sven-Erik redogjorde för ekonomin, som gett ett bra överskott 2014. 
10.  Upprustning av köket: Nytt handfatställ , golvbrunn och ny golvbeläggning och 

nya överskåp ovanför diskbänken. Margret o Sven-Erik kontaktar mattläggare 
för kostnadsförslag. Arbetet planeras att börja i vår. (Ingen har tid just nu). 

B.   Trätrapporna blir mycket hala både av is och regn. Byts ut mot sträckmetall. 
      C.    Hembygdsförbundet erbjuder kostnadsfri anslutning till bredband, ”Bygdeband” 
             där vi kan lägga ut bilder, dokument m.m. Gunnar, Göran och Bo sätter sig när- 
             mare in i vad det innebär. 

11. Elvy berättar att Sive Karlsson gått bort. 
Hans har fått förfrågningar om bilder från Rösjön och upplysningar om Sjunda 
såg. Gunnar och Bo tittar på detta. 
( Hans har tidigare haft funderingar om ett högt torn på gamla bilder från Mölnbo 
station. Tornet skall ha varit en del i ett hävstångsställverk. Tornets höjd gav 
inspektören god översyn över bangårdsområdet. 

12. Nästa möte 3/3 kl 18.30   (Tina kaffevärd). 
Årsmöte    20/3 kl 19.00  (Kaffekommittèn) 

       
     13.  Hans Göthlin avslutar mötet. 
 
            Ordf. Hans Göthlin          sekr.  Margret Nilsson        just Bo Grauers. 

 
 
  
       


