
 
 

 
Ljungskileortens Hembygdsförening 
 Styrelsemöte 4 2020-04-20 kl 15.00   

Möte ute i Bella Vistas trädgård samt via 
telefon 

 
 
 
 

Ordinarie ledamöter och ersättare Närvarande Frånvarande  

Ann Halldin, ordförande x BV   

Kent Axelsson. vice ordförande  x  

Birgitta Abrahamsson, sekreterare x via tel   

Anna-Clara Olofsson, vice sekreterare x via tel   

Dorotea Westbring, kassör x BV   

Ingemar Nordmark, ordinarie ledamot x BV   

Inger Karlsson, ordinarie ledamot x BV   

Johannes Johnsson, ordinarie ledamot x BV   

Pernilla Sjövall, ordinarie ledamot x BV   

Kerstin Larsson, ersättare x BV    

Jerry Nerstrand, ersättare  x  

Gunilla Hermansson, ersättare  x  

Inge Magnusson, adjungerad 
Byggnadskommittén 

 x  

 

Protokoll styrelsemöte nr 4 2020-04-20  
 
§  1 Öppnande  
       Mötet öppnas av ordförande. 
 
§  2 Justering av protokoll  
        Styrelsen beslutar att jämte ordförande utse Inger Karlsson att justera  
        dagens protokoll. 
 
§  3 Dagordning/föredragningslista 
       Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan med tillägg för 
       följande övriga frågor: 
       Inger; övrig information/förfrågan angående Dan Wickström 
       Inger; nyhetsbrev 
       Ann; kontaktformulär  
       Ingemar; fotoarkivet 
 
§  4 Styrelseprotokoll nr 3 2020-03-09  
       Styrelsen beslutar att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.  
 
§  5 Ekonomisk redovisning,  se bilaga 1 
       Dorotea redovisar det ekonomiska läget.  
       Styrelsen beslutar att godkänna kassörens redovisning och lägga den till 
       handlingarna.  
 
§  6 Information om Hemsidesgruppen/mötesmöjligheter 
       Ann meddelar att onsdagsträffarna pågår från klockan 11.00 varje onsdag och  



       att träffarna nu sker utomhus, i Bella Vistas trädgård. De som vill delta via telefon 
       kontaktar Ann i god tid före mötet så att hon kan ringa upp den/de personer som 
       då kan vara med via telefon. 
 
§  7 Diskuterar hur lång tid aktiviteterna/ ordinarie verksamhet skall vara vilande. 
       Beslutar att ställa in alla de aktiviteter som tidigare planerats via  
       Programkommittén. Detta gäller i första hand tom juli månad 2020. 
       Detta innebär att även det planerade firandet för Bygdens Dag ställs in (skulle  
       firats 2020-07-04).        
  
§  8 Diskuterar vilka verksamheter som kan/måste pågå trots Coronakris. 
       Det har kommit in förslag på olika aktiviteter som går att genomföra trots  
       Coronakrisen. Sådana aktiviteter som man kan göra på egen hand eller med  
       familjen. 
       Förslag har inkommit från Lars-Magnus Olovson om att använda tiden då vi inte  
       kan ha aktiviteter som förr till att utveckla och säkerställa fotoarkivet. Ex att varje  
       vecka lägga ut några bilder på hemsidan och fråga om namn på personerna på 
       bilderna. Tyckte förslaget var bra och Ingemar och Johannes kommer att starta   
       upp med att lägga ut foton på hemsidan efter det att förslaget har presenterats  
       via Nyhetsbrevet i maj månad.  
 
       Ann har kommit med ett förslag om att ha en form av digital tipspromenad. 
       För att delta i tipspromenaden laddar man ner appen Tipsrundan och scannar 
       QR-koden som kommer att finnas vid ingången till Bella Vista. Deltagarna kan  
       sedan gå tipsrundan i sin egen takt och svara på frågorna som finns på kartan. 
       Frågorna kan de se först när de kommer till den angivna platsen. Närmare  
       Information kommer att lämnas i Nyhetsbrevet och på Hemsidan, 
   
       Ytterligare ett förslag har inkommit från Ingrid Kennborn. Det är förslag på att ha     
       ett Kulturarvsrally med bil eller cykel mellan olika hembygdsgårdar. I hennes  
       förslag gäller det Ljungskileortens, Hjärtums och Forshälla hembygdsföreningar. 
       Vi finner förslaget mycket bra men beslutar att avvakta med det till hösten då det 
       kan vara för långt och cykla mellan de olika platserna och då det i nuläget inte  
       är lämpligt med samåkning.       
    
§  9 Information från kommittéerna/byalagen; 
       Information har inkommit från kommittén för Lyckorna Torp och Kvarn, Arne  
       Bergström. Han informerar om att skötselgruppen utomhus har haft sin första  
       gemensamma arbetsdag med 5 deltagare. De hade arbetat med att rugga upp  
       gångstråken med en pinnharv. Gångarna kommer sedan att krattas och jämnas  
       till. De har rensat rabatter, planterat gullvivor, rensat vid humleplantan och  
       planerar att sätta upp störar runt denna. Några har röjt sly i björkdungen bakom  
       Vadet vilket gör att björkstammarna synliggörs mer. De transporterar bort de 
       grova stockar och grenar som var menade att ha till årets påskbrasa. De  
       kommer att elda upp mindre pinnar/ris vid senare tillfälle.  
       De planerar vidare att olja in utomhusmöblerna. De kommer att titta över vattnet i  
       Torpet samt luckorna. Installation av ny belysning både i magasinet, i markplan 
       och på övervåningen. Övriga beslutade installationer för kvarnen och torpet 
       kommer att ske under våren.  
       Ny arbetsdag planeras in i början på maj och de hoppas då att även  



       Vadetgänget och inomhusgruppen kan delta.  
       Han meddelade även den sammanlagda arbetstiden för kommittén för mars  
       månad. 
       Kommittén för Bella Vista – ute. Birgitta informerar om att gräsklippnings- 
       säsongen planeras starta upp i nästa vecka     
 
§ 10 Övriga frågor; 
        Inger informerar om att hon varit i kontakt med Marika Russberg, Bohusläns  
        Museum, angående deltagande i hemprojekt. Hon har informerat om Dan  
        Wickströms arbete angående Bredfjället och Marika Russberg visade intresse 
        för detta. 
        Inger undrar över hur Dan Wickströms arbete skall presenteras och hur  
        föreningen skall tacka honom. Kom överens om att Inger ber Dan Wickström  
        skriva en kortare presentation av arbetet som kan tas in i ett nyhetsbrev och en 
        utförligare presentation för kommande Minnesbilder. Aktuellt att bjuda in honom 
        till ett styrelsemöte när verksamheten är i gång inomhus. 
        Ann tar upp diskussion om de förfrågningar som sänds till föreningen  kontakt- 
        formulär. Dessa förfrågningar kommer till Ann och Dorotea som sedan fördelar 
        dem till den eller de personer de räknar med kan svara på frågorna.  
        Ingemar; konstaterar att fotogruppen behöver hjälp för att lägga in sökord för 
        de bilder som finns i Sofie så att det sedan blir lättare att söka fram önskad bild 
        ur arkivet. Aktuellt att ta upp förfrågan i kommande nyhetsbrev om det finns  
        någon/några personer som kan tänkas hjälpa till med detta. 
 
        Stig Gabrielsson från Trollhättan har avlidit. Johannes talar om att Stig  
        Gabrielsson var en aktiv person i fotogruppen under lång tid. Johannes,   
        som började i fotogruppen 2002, träffade Stig Gabrielsson under många år.  
        Johannes kommer att skriva några minnesord som sedan skall läggas ut på  
        hemsidan. 
  
§ 11 Nästa möte. Det tidigare förbokade mötet till den 4 maj 2020 är ej aktuellt.  
        Styrelsen beslutar att nästa möte skall vara måndagen den 18 maj 2020  
        klockan 15.00. Mötet planeras att hållas på samma sätt som dagens möte, 
        ute i Bella Vistas trädgård för de som vill/kan komma dit eller via telefon 
        för de som så önskar. Det är därför viktigt att samtliga som kallas till 
        detta möte kontaktar den person som står angivet i kallelsen för  
        information om på vilket sätt de önskar delta.  
 
§ 12 Avslutning.  
        Ordföranden avslutar mötet.  
 
 
 
Ann Halldin                               Birgitta Abrahamsson                Inger Karlsson 
ordförande                                      sekreterare                                      justerare 


