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Styrelsemöte 5 2020-05-18

Möte ute på gräsmattan vid Lyckorna Torp
samt via telefon

Ordinarie ledamöter och ersättare
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Protokoll styrelsemöte nr 5 2020-05-18
§ 1 Öppnande
Mötet öppnas av ordförande.
§ 2 Justering av protokoll
Styrelsen beslutar att jämte ordförande utse Dorotea att justera
dagens protokoll.
§ 3 Dagordning/föredragningslista
Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan med tillägg för
följande övriga frågor:
Ann information från ”söka pengargruppen”
Inger information om Dan Wickströms arbete
Ingemar information om skyltar
Ingemar informerar om tillgång till bilder
Anna-Clara arkivets uppläggning
§ 4 Styrelseprotokoll nr 4 2020-04-20
Styrelsen beslutar att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.
§ 5 Ekonomisk redovisning, se bilaga 1
Dorotea redovisar det ekonomiska läget.
Ann informerar om att hon och Dorotea haft möte med föreningens
ekonomiske rådgivare på SEB och att den ekonomiska planering som nu görs
är den lämpligaste.

Styrelsen beslutar att godkänna kassörens redovisning och lägga den till
handlingarna.
§ 6 Information om Hemsidesgruppen.
Anna-Clara informerar om att Hemsidesgruppens onsdagsträffar from denna
vecka tar sommaruppehåll. Hon kommer att fortsätta skriva Nyhetsbrev. Nästa
planeras komma i juni.
Hon håller också på att samla material till årets Minnesbilder. Kommer att finnas
flera inslag från olika kulturella aktiviteter.
§ 7 Ställningstagande till framtida aktiviteter. Aktiviteter som tidigare planerades
via Programkommittén är inställda tom juli månad 2020.
Avvaktar med nytt ställningstagande till nästa möte.
Verksamhet som kan pågå trots Coronakris; Tipstolvan har nu startat upp.
Pågår tom 30:de maj 2020. Det är en tipspromenad med uppgift om
promenad och frågor via telefon och som deltagarna kan välja att gå när och
med vilka de vill.
I övrigt finns trädgårdsmöbler utställda både i trädgården vid Bella Vista och vid
Lyckornna Torp där allmänheten kan sitta en stund för fika och vila.
Ann tittat på förslag för kommande tipsrunda, denna gång med frågor riktade
till barnen. När detta blir aktuellt kommer det att presenteras på hemsidan.
§ 8 Parkering vid Vadet. Ann har fått uppgift om att bilar som stått parkerade
vid Vadet har blivit ”lappade”. Eftersom området tillhör Uddevalla Kommun
kommer hon att ta upp detta vid kommande möte med kommunens representant Christina Jingvall.
§ 9 Förfrågan om gräsklippare till Aröds Kvarn. Arne Bergström har tagit
fram offert på gräsklippare. Har förslag på gräsklippare Stil RM2RT.
Styrelsen beslutar att godkänna att denna köps in och i första hand
används för gräsklippning vid Aröds Kvarn.
§ 10 Information från kommittéerna/byalagen
Kommittén för Natur och Miljö Inger uppger att Stefan Edman gjort
klart skylten för Grinneröds Gravfält och att deltagarna i kommittén
först skall godkänna den och att den, efter godkännande, kommer att
placeras på lämplig plats. Placering görs i samråd med kyrkan.
Informationskommittén med Hemsida/Redaktion Se punkt 6
§ 11 Information via mail från Ingrid Kennborn. Information angående att
Marika Russbergs namn nämnt i samband med Bohusläns museum i de
två senaste protokollen. Ingrid Kennborn skrivet att ” Marika Russberg förvisso
är anställd av Bohusläns museum men arbetar för och företräder i huvudsak
Bohusläns hembygdsförbund. Landskapsobservatorium är ett pilotprojekt där
Bhf letar föreningar för deltagande och det projektet är gemensamt med Västra
Götalandsregionen”
§ 12 Övirga frågor;

Ann. Information från gruppen som arbetar med att söka pengar till föreningen.
Hon berättar att Arne Bergström, Inge Magnusson och Sören Larsson har gjort
ett fantastiskt arbete med att ta fram underlag samt offerter för de olika
uppdragen som behöver göras för Aröds Kvarn, Lyckorna Kvarn och taket
på Bella Vista. Nästa möte är i morgon och de skall i första hand lämna in en
ansökan till Tordenstiftelsen.
Inger informerar om att hon haft kontakt med Marika Russberg, företrädare
för Bohusläns Hebygdsförbund, om att Marika Russberg skall skriva i
Bohusarvet om Dan Wickströms arbete med dokumentationen om Bredfjället .
Diskuterar vidare om möjligheterna att arkivera innehållet från de 7 pärmarna
om Bredfjället i föreningsarkivet. Kommer överens om att arbeta gemensamt
för att digitalisera underlaget innan det lämnas till föreningsarkivet.
Ingemar informerar om att han nu lämnat uppdrag till Wickstöms om att
komma med offert för tillverkning av öppetskyltarna till Bella Vista.
Informationsskylten till Bella Vistas framsida är ”på gång”.
Ingemar berättar att han fått ta emot flera bilder över Lyckorna båtvarv och
fiskestugan Härvan från Inger Dejke. Dessa skall nu digitaliseras och efterhand
in i arkivet Sofie.
Anna-Clara har frågor om hur arkivet på Bella Vista är upplagt. Kommer fram
till att vi alla har behov av att se hur man söker information om arkiv och
bibliotek. Kommer att arbeta med detta i grupp så snart sådan verksamhet är
möjlig igen.
§ 13 Nästa möte
Styrelsen beslutar att åter samlas den 15;de juni 2020, klockan 16.00 vid
Lyckorna Torp eller via telefon för de som så önskar.

§ 14 Avslutning
Ordföranden avslutar mötet.

Ann Halldin
Ordförande

Birgitta Abrahamsson
sekreterare

Dorotea Westbring
justerare

