
 
Protokoll styrelsemöte 11 augusti 2015 
 
Tina Lööf ej närvarande 
1. Hans Göthlin öppnar mötet 
 
2. Göran Göthlin väljs att justera protokollet 
 
3. Dagordningen godkändes 
 
4. Föregående protokoll justerat och godkänns. 
 
5a. Anmälningar: Fågelutflykten lockade 6 deltagare. Vi besökte en bäverhydda vid Klämmingen och 
åkte vidare till Klövetbron där vi fikade. 
b. Plantdagen inbringade 3000 kr. 
c. Midsommarfirandet gick något back på grund av regn. 
d. Sven Erik har köpt in ett parasoll. 
e. Våffeldagarna har hittills inbringat c.a 1000 kr per helg netto. 
 
6. Vi har fått en inbjudan att fira Hembygdens år på Skansen och Nordiska museet 27-28/8. 
 
7. Höstprogramet : Bygdevandringen 5/9 utgår. 
b. Gammaldags mat 18/10: Elvy har bokat Siv och Kjell för underhållning  Vi måste tänka på att inte göra 
för många rätter och att delegera till flera 
c. Hantverksdagarna:Margret skickar ut inbjudningar i sept. Göran kontaktar sexans klassföräldrar ng 
 
8. Bemanningen av återstående våffeldagar ordnas. 
 
9. Ekonomin följer budget 
 
10. Vi installerar elektrisk vattenavstängning , för att minska på tanktömningar och spara en del på 
försäkringen 
b. Vi utsåg en delegation bestående av Hans , Göran och sven Erik att förhandla med kommunen om en 
lösning på avloppsfrågan 
 
11. Vårdkasemöte 18/8  
b. Det finns möjlighet att arkivera skrifter m.m på Föreningsarkivet Södertälje..Nykvarn. Där finns en 
skrift om Vårdinge socken från 1980. Däravv en räkning på 100 kronor 
c. Vi är skyldiga att lämna pliktexemplar av alla skrifter som utges i över 30 ex. 
De skall lämnas bl.a till kungliga biblioteket i Stockholm och till  Lund .Hans ordnar detta. 
d. Gunnar har skannat av albumen från Gymnastikföreningen. Han kontaktar Nils Johansson för att 
skanna av även en film 
Gunnar erbjuder sig att kopiera Schultbilderna och ev. ordna en fotobok från lämpligt företag. 
e. Sven Erik och Mikael Green sätter tillbaka en plåt som blåst ner. 
 
12. Nästa möte 8/9  18.30  kaffe Sven Erik o Margret          17/11 18.30  kaffe   Göran 
 
13. Hans avslutar mötet 
Hans Göthlin                      Margret Nilsson                         Göran Göthlin 
ordf.                                     sekt.                                             just. 
 

http://www.hembygd.se/vardinge/files/2015/03/Protokoll-styrelsm%C3%B6te-3-mars-2015-.pdf

