
 
 

 
Ljungskileortens Hembygdsförening 
      styrelsemöte 6 2020-07-02 kl 16.00   
                   Telefonmöte 

 
 
 
 

Ordinarie ledamöter och ersättare Närvarande Frånvarande  

Ann Halldin, ordförande x   

Kent Axelsson. vice ordförande x   

Birgitta Abrahamsson, sekreterare x   

Anna-Clara Olofsson, vice sekreterare x   

Dorotea Westbring, kassör x   

Ingemar Nordmark, ordinarie ledamot x   

Inger Karlsson, ordinarie ledamot  x  

Johannes Johnsson, ordinarie ledamot    

Pernilla Sjövall, ordinarie ledamot x   

Kerstin Larsson, ersättare  x  

Jerry Nerstrand, ersättare  x  

Gunilla Hermansson, ersättare  x  

Inge Magnusson, adjungerad 
Byggnadskommittén 

X 
Deltog tom 

punkt 7 

  

 

 

Styrelsemöte nr 6 2020-07-02, telefonmöte 
 
 
§  1 Öppnande  
       Mötet öppnas av vice ordförande Kent då ordinarie ordförande Ann  
       överlåtit dagens ordförandeskap till Kent pga hälsoläge. 
 
§  2 Justering av protokoll  
        Styrelsen beslutar att jämte ordförande utse Ingemar att justera  
        dagens protokoll. 
 
§  3 Dagordning/föredragningslista 
       Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan med viss omfördelning 
       av punkterna där även övriga frågor ingår.        
 
§  4 Styrelseprotokoll nr 5 2020-05-18 – se bilaga (protokollet är muntligt godkänt 
       av ordförande, sekreterare och justerare.) 
       Styrelsen beslutar att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna. 
 
§  5 Ekonomisk redovisning – se bilaga 
       Dorotea redovisar aktuellt ekonomiskt hälsoläge, 
       Styrelsen beslutar att godkänna kassörens redovisning och lägga den till  
       handlingarna.  
 
§  6 Vilka kontakter har vi haft med medlemmarna/deras synpunkter på att 



       verksamheten ligger nere. 
       De som varit i kontakt med någon i styrelsen har bara konstaterat att det är 
       tråkigt att det inte går att hålla större träffar men alla har haft full förståelse för 
       läget.  
               
§  7 Information om läget i de olika kommittéerna. 
       Inge berättar att arbetet i Byggnadskommittén pågår även under sommaren. 
       De har precis gjort klart med att sätta upp nya staket vid Bella Vistas museum  
       samt målning där. De håller även på med fortsatt snickeriarbete på Lyckorna 
       Kvarn. De har fortsatta träffar. 
       Han informerar även om arbetet som pågår i gruppen som håller på med      
       avtalsskrivning samt att söka pengar. I gruppen ingår Ann Halldin, Inge    
       Magnusson, Arne Bergström och Sören Larsson. De har haft kontakt med  
       Karl Henrik Andersson, en person som äger 19 minikraftverk och som även kan 
       mycket om ”gamla grejer”. De kommer att ha kontakt med honom fortlöpande för 
       tips och råd.  
       De har haft en träff med representanter från Uddevalla Kommun. Det kom tre  
       stycken från kommunen till mötet som de hade ute vid Lyckorna Kvarn.         
       Konstaterade vikten av att ha ett avtal klart med kommunen angående villkoren   
       för Hembygdsföreningens brukande av kvarnen innan några större åtgärder kan    
       starta upp. Viktigt att avtalet blir på så lång tid som möjligt, minst 10 år, för att 
       först när detta är klart kunna söka pengar för kommande reparationer.  
       Angående Aröds Kvarn har de kommit fram till att det är lämpligast att börja  
       arbeta med renovering av rännan. De kommer att göra ny ansökan för  
       medel med inriktning på reparation av rännan. Eventuellt kan det bli aktuellt att 
       låta en liten grupp, under handledning, arbeta med detta. 
     
       Fotokommittén Ingemar uppger att kommittén har sommaruppehåll. Han 
       påminner också om att de ännu inte har klart med inkoppling för Johannes 
       för att kunna göra visst arbete från sin hemdator. Aktuellt att begära hjälp 
       med installation av Lars Abrahamsson. Birgitta ordnar denna kontakt.  
      
       Informationskommittén med Hemsida/Redaktion Anna-Clara informerar om 
       att Ljungskileortens Hembygdsförening fått 1000 kronor från gruppen för Bred- 
       fjällsspelen/Stefan Edman till kommande arbete med att digitalisera pärmarna 
       som gjorts om Bredfjället.  
       Anna-Clara skriver fortlöpande nyhetsbrev. I kommande nyhetsbrev kommer  
       information om vilka aktiviteter som kan pågå trots pandemin. Kent kommer att 
       tipsa om ”Hitta ut” – en form av vandring. Annonsering om aktiviteter kommer 
       även att göras via Facebook och affischering. 
 
       Lyckorna Torp och Kvarn samt Vadet 
       Bella Vista ute 
       Klippning av gräs, rensning av rabatter mm pågår.         
       
§  8  Diskutera hur lång tid aktiviteterna/ ordinarie verksamhet skall vara vilande. 
        Se punkt 9 
 
§  9  Diskutera vilka verksamheter som kan/måste pågå trots Coronakris. 
        Kom fram till följande: 



        -ingen inomhusaktivitet är aktuell tills vidare. 
        -utomhusaktiviteter som ex, vandringar kan genomföras under fasta former,  
         med förhandsanmälan och med begränsat antal deltagare där varje deltagare 
         tar ansvar för att hålla avstånd. 
 
         Följande aktiviteter som kommer att starta:  
         2020-07-20 Vandringen vid Grinneröd   
         2020-08-03 Brovandring 
         Kontakt kommer även att tas med Dan Wickström för att boka tid för kommande 
         vandring runt Södra Fjället.  
         Klockslag, hur många som kan delta och vem de skall anmäla sig till kommer  
         att meddelas via nyhetsbrev, affischer och Facebook 
         Kontakt kommer att tas med Sören Larsson för att höra hur han ställer sig till 
         att genomföra ”smed i arbete 2020-07-05” samt även med Resteröds byalag  
         för att höra om de anser sig kunna genomföra kaffeserveringen denna dag.  
         Kontakt kommer även att tas med några som spelar ukulele för att höra om de 
         ser sig kunna delta i körsång och spel 2020-08-10 som då får hållas utomhus   
         vid Lyckorna torp.            
                     
§ 10 Övriga frågor; frågeställning från M Russberg, Bohusläns hembygdsförbund 
        angående föreningens läge pga pandemin. Går igenom frågorna gemensamt. 
        Anna-Clara meddelar vårt svar. 
 
§ 11 Nästa möte – bokar nytt telefonmöte till 2020-08-05 klockan 16.00 
 
§ 12 Avslutning 
        Vice ordföranden avslutar mötet.  
 
 
 
 
Kent Axelsson                              Birgitta Abrahamsson        Ingemar Nordmark  
vice ordförande                            sekreterare                         justerare 


