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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   
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Jerry Nerstrand, ersättare  x  

Gunilla Hermansson, ersättare  x  

Inge Magnusson, adjungerad 
Byggnadskommittén 

X tom 
punkt6 

  

 

Protokoll styrelsemöte nr 8 2020-09-07 utanför Lyckorna Torp 
 
Dan Wickström var inbjuden till mötet för att lämna över pärmarna som han gjort 
gällande Bredfjället. Han tackades med kaffe och tårta för sitt fantastiska arbete.   
 
§  1 Öppnande  
       Mötet öppnas av ordförande. 
 
§  2 Justering av protokoll  
       Styrelsen beslutar att jämte ordförande utse Anna-Clara att justera  
       dagens protokoll. 
 
§  3 Dagordning/föredragningslista 
       Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan med tillägg för 
       följande övriga frågor: 
       Ingemar;  säker föreningsgård – studiecirkel 
       Inger; stadgarna        
       Birgitta; Bredfjällsdagarna 
       Birgitta; slåtterängen på Norra Fjället 
       Dorotea; gravrätt 
 
§  4 Styrelseprotokoll nr 7 2020-08-05 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  
       Styrelsen beslutar att godkänna kassörens redovisning och lägga den till 



       handlingarna. 
 
§  6 Information om läget i de olika kommittéerna. 
       Byggnadskommittén; Inge informerar om att gruppen tagit fram/ritat ett 
       förslag till hur ett nytt räcke runt Lyckorna Torp skall se ut. Han visar ritningarna. 
       Gruppen kommer att göra allt arbete på plats vid Lyckorna Kvarn. 
       Har startat upp med detta. 
 
       Inge är även med i gruppen som arbetar fram avtal mellan kommunen och 
       Hembygdsföreningen samt offerter avseende renoveringsarbeten för  
       Lyckorna Kvarn, Aröds Kvarn samt taket på Bella Vista.Han berättar att det är en  
       grupp med personer med kunskap på olika områden som arbetar med  
       offertsökandet för Aröds Kvarn. Han berättar vidare att Anders Söderlund lovat  
       ställa upp med ekstockar till rännan. 
       Han pekar på vikten av att få ungdomen intresserad av olika aktiviteter inom 
       hembygdsföreingen, ex hur en kvarn fungerar och hur en sådan drivs.  
       Aktuellt att skriva en uppmaning på hemsidan för att söka intresserade. 
       Anna-Clara ordnar detta. 
       Ann berättar att gruppen som arbetar med att söka pengar haft kontakt med 
       Thordenstiftelsen gällande ansökan om ersättning till att ordna taket på Bella 
       Vista. Hon uppger att stiftelsen ställde frågan om vi räknade med att fullfölja  
       porjektet även om vi inte fick hela beloppet. Hon svarade  ”att det gör vi, men att 
       vi är glada om vi får hela beloppet. Om inte, söker vi bidrag från annat håll.” 
       Dokumentationskommittén/Fotokommittén Ingemar informerar om att 
       han och Johannes nu startat upp med att lära sig hantera nya bildprogrammet. 
       Han pekar på behovet att hitta någon person som kan arbeta med att  
       dokumentera bilderna med text och numrering. 
       Vi kommer överens om att han skall efterlysa intresserade personer via 
       de olika Ljungskilesidorna på Facebook.  
       *Frågan om skanning av de inlämnade pärmarna tas upp. Samtliga i  
       styrelsen kommer att få hjälpa till med detta. Ingemar lägger upp ett schema    
       för hur och när detta skall göras. Viktigt att möjliggöra sökbara PDF-filer. 
       *Angående skyltar; Ingemar har gjort klart informationsskylten till Bella Vista 
       Ev skall den kompletteras med ett lacklager även på textsidan.  
       Han har tagit ner den oläsliga skylten som satt på baksidan av Lyckornna Kvarn. 
       Han kommer att höra med Arne Bergström om Arne har någon bild på texten 
       då den gick att tyda så att de sedan kan göra en ny skylt. 
       Bella Vista – ute Birgitta talar om att buskarna och träden, som står vid staketet 
       mot järnvägen, växt sig höga och att det kan vara läge att kapa flera av dem.  
       Skall fråga Rolt Hermansson, Berg om en bedömning angående detta. 
       Kommittén för Natur och Miljö Inger informerar om att Stefan Edman nu skrivit  
       färdigt texten till de skyltar som skall sättas upp vid gravfältet på Grinneröd. 
       De kommer att lämnas till kyrkan för färdigställande. 
 
§  7 Information från senaste aktiviteterna 
       2020-08-10 Allsångskväll Lyckorna Torp. Anna-Clara berättar att det kom 46 
       personer. Att de inte behövde säga nej till någon. Det blev en trevlig kväll. Fint, 
       soligt väder med personer som spelade flera olika instrument och sjöng olika  
       typer av sånger, från eget skrivna visor till Elvis 
       2020-08-29 Loppisrally Lyckorna Kvarn. Dorotea och Marita Svantesson fanns 



       på plats och tog emot besökare/kunder från klockan 10,00 på förmiddagen till 
      15,00 på eftermiddagen. Det kom folk under hela dagen och flera var köpsugna.  
       Pga de humana priserna blev inkomsten något begränsad.  
 
§  8 Möjliga framtida aktiviteter; Kommer överens om att avvakta 
       Folkhälsomyndighetens ställningstagande för om det kommer att bli 
       möjligt med större folksamlingar än 50 personer. Räknar då med att  
       kunna ha föredrag med intressanta personer. Kommer i sådana fall 
       att ordna dessa i lokaler som kan ta emot många personer.  
 
§  9 Övirga frågor; 
       Ingemar; säker föreningsgård – studiecirkel. Han har fått förfrågan om styrelsen 
       är intresserad av att starta upp en sådan studiecirkel. Han kommer att skicka ut 
       en förfrågan till var och en där alla får svara.  
       Inger; stadgarna. Aktuellt att träffas för gruppen som tidigare arbetade med 
       detta. Aktuellt att ta ställning till hur mycket som skall ändras på det förslag som 
       tidigare tagits fram. Avvaktar kallelse från Ingrid Kennborn 
       Birgitta; Bredfjällsdagarna. Anna-Clara kommer att lämna frågan till Marita 
       Svantesson och Programkommittén för att höra hur/om de kommer att delta.  
       Birgitta; Slåtterängen på Norra Fjället; Berättar att hon besökt denna. Kent 
       berättar att han varit med i arbetet med att ta fram och ordningställa ängen. Han 
       kommer att berätta mer vid kommande möte om hur Hembygdsföreningen är 
       fortsatt delaktig.  
       Dorotea; gravrätt; Informerar om att hon fått förfrågan angående om graven 
       för systrarna Svensson och Erik Svensson fortfarande skall vara aktuell och hon  
       kommer att meddela kyrkan att detta skall gälla även för fortsatt period. 
 
§10 Nästa möte – bokar nytt styrelsemöte till den 5 oktober klockan 17,00. Plats  
        kommer att meddelas då kallelsen skickas ut.  
 
§11 Avslutning 
       Ordföranden avslutar mötet.  
 
 
 
Ann Halldin                          Birgitta Abrahamsson            Anna-Clara Olofsson 
ordförande                           sekreterare                            justerare 
 
 
 


