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Sammanträde med Stora Skedvi Hembygdsförenings styrelse 

Den 9 mars 2017, kl. 19.00. Plats Brödleva, Yttersätra. 

Föregånget av Au den 27/2, 2017. 

 

Närvarande: Kristoffer Olerås, Per-Åke Roslund, Ing-Britt Lissdaniels, Doris Johansson, Maria 
Hansson, Erland Nydén, Per Örjas, Susanne Westman, Ester Salari, Jonas Ahlin, Josefina 
Olerås, Eva Källs Söderlund. 

§ 1. Mötets öppnande: 

 Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

§ 2. Val av justerare: 

Jonas Ahlin valdes. 

§ 3. Föregående protokoll: 

 Jonas läste upp föregående protokoll. 

§ 4. Ombyggnad:  

a)Klartecken har getts från Länsstyrelsen om panelbyte till stående panel på kaffestugan. 
Janne undersöker om det räcker med bygganmälan hos kommunen om detta. 

b)Ombyggnationen av köket kommer att påbörjas inom kort, beräknas vara klart senast 6/6. 

§ 5. Föreläsning om bondeupproret – utvärdering:  

I samarbete mellan hembygdsföreningen och Svenska kyrkan arrangerades föreläsning och 
spel om bondeupproret i St Skedvi kyrka den 25/2. Det bestod av tre delar, föreläsning, 
gestaltning av upproret och gudtjänst. Sammanhanget uppskattades mycket och de 
inblandades insatser var till stor belåtenhet. Det kom 65 personer till föreläsningen. 

§ 6. Ekonomi: 

Jonas informerar om ekonomiskt resultat för 2016. Information om detta kommer även på 
årsmötet. Per-Åke gav information om att fonder och aktier ger fortsatt bra värdeökning. 

§ 7. Gåvor: 

Inga aktuella gåvor. 

§ 8. Sterset: 

Reparation av taket kommer att ske under våren 2017, tvåkupigt tegel kommer att läggas på. 
Lämpligt att i samband med reparation av taket beskära ekens grenar som ligger mot taket. 
Grundstenarna på huset kommer också att justeras. 
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§ 9. Årsmöte: 

Årsmötet kommer att ske den 26/3, kl. 16.00, i Stocksbro bystuga. Per-Åke kommer att stå 
för underhållningen i form av att visa/berätta om Gunnar Hedlunds liv ”från vaggan till 
graven”. Dagordning till årsmötet görs av Jonas. 

§ 10. Studiebesök: 

Inbokade studiebesök i redskapsmuseet för lågstadieelever från Norberg den 23/5 och från 
Kungsgårdsskolan i Säter den 29/5. Studiebesöken är i samarbete med Arla och lokal 
bondgård. Gun-Britt och Janne kommer att vara på plats och Anita och Per-Åke medverkar 
vid behov. 

§ 11. Fjerdsmesstiftelsen: 

Beslut att till stiftelsen ansöka om bidrag till: 

a) Produktion/utgivandet av skriften/bladet ”e smulu skävenytt”. 
b) Bidrag till lönen för sommarjobbare på hembygdsgården, sammanlagt 6 veckor. 

Ordförande gör ansökan. 

§ 12. Sommarjobbare: 

Hembygdsföreningen kommer även i år att anställa sommarjobbande skolungdom. Det 
kommer att vara två personer som arbetar 3 veckor vardera, arbetsuppgifter är bla. att på 
sockenkontoret scanna foton, vara med i cafégruppens aktiviteter. Två ungdomar är 
tillfrågade, Anton och Hanna. 

§ 13. Nästa medlemsresa: 

Nya styrelsen som bildas efter årsmötet kommer att arbeta vidare med förslag på resa. 

 

§ 14. Styrelseresa: 

Förslag på datum den 9/9. 

Bussresa till Stockholm, med besök bla. på Etnografiska och Medelhavsmuseet. Jonas bokar 
buss. 

§ 15. Kretsträff för Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförbund: 

Vår förening är inbjudna till kretsträff den 29/3. Aktuellt tema är tidsresor. Gun-Britt och 
Josefina deltar. 

§ 16. Nominering till årets hembygdsförening: 

Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförbund har nominerat St Skedvi hembygdsförening till 

SHF:s (Sveriges Hembygdsförbund) utmärkelse ”årets hembygdsförening 2017”. 
Resultatet i nomineringen delges i samband med prisutdelning i Uddevalla den 
29/5. 
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§ 17. Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförbund: 

Kommer till Stora Skedvi hembygdsgård den 1/6. De kommer att ha styrelsemöte i 
Kaplansgården, lunch för 15 personer bokas på Kulinariet (Jonas bokar), fika fm och 
eftermiddag kommer att diskuteras med cafégruppen, förslagsvis ”skävemacka” på fm. och 
godsak till eftermiddagskaffet.  Guidning av hembygdsgårdens byggnader kommer att 
erbjudas av någon av våra erfarna guider, Per-Åke, Göran eller Leif. 

§ 18. Uppföljningsträff för bygdeföreningar: 

Tisdagen den 4/4, kl. 17.30 är vi inbjudna till bygdeföreningsträff i Solvarbo bystuga. Per-Åke 
representerar vår förening. 

§ 19. Kulturmiljödag: 

Kulturmiljödag och återinvigning av Svartvikens gård den 1/7, prel. tid kl. 10.00 – 14.00. 
Hembygdsföreningen anordnar dagen i samarbete med, Säters kommun, Mellanskog, 
Skogsvårdsstyrelsen, Kolargruppen, Arkeolog Stig Welinder. Dagen kommer att erbjuda 
återinvigning av Svartvikens gård och övrigt program med många intressanta punkter. 
Kolargruppen tillfrågas om de kan göra ”kölbulla”. Styrelsen kommer att återkomma med 
ytterligare planering för dagen. 

§ 20. Ved till kolargruppen: 

Kristoffer ordnar ved till kolargruppen. 

§ 21. Övriga frågor: 

a) Under nostalgiveckan i Säter kommer att anordnas gudtjänst med nostalgitema i St 
Skedvi kyrka den 23/7. I samband med detta kommer hembygdsgårdens café att vara 
öppet. Cafégruppen tar med detta i sin sommarplanering.  Kitty C är engagerad i den 
nostalgiska delen i högmässan och kommer även att ställa ut kläder i ladan på 
hembygdsgården. Det kommer även att parkeras nostalgibilar på hembygdsgården. 
Hembygdföreningens del i denna dag är att hålla cafét öppet som vanligt med eventuellt 
utökad öppentid och ökad bemanning. Doris och Ing-Britt kommer att träffa Kitty för 
utbyte av information. 

b) Anders G kommer att klippa gräset på hembygdsgården denna sommar. Dialog kommer 
att ske ang. klippningsfrekvens mm. Beslut angående pris för klippningen, 5000kr/säsong 
exkl. social avgifter. 

c) Kristoffer och Josefina har representerat hembygdsföreningen på möte om 
grannsamverkan.  Byombud bildades för 16 byar i St. Skedvi, varje byombud har kontakt 
med Polis ang. skyltar. För övrigt sköter varje by sin grannsamverkan själv genom att 
informera varandra när de är bortresta mm. Önskemål fanns att hembygdföreningens 
sockenkontor skall skriva om grannsamverkan i ”e smulu Skävenytt” för att information 
skall gå ut till allmänheten i bygden. Önskemål fanns även att hembygdsföreningens 
sockenkontor skulle stå för utskrifter av namnlistor på byombuden samt att 
hembygdsföreningen som förening skall söka ekonomiskt bidrag för bensinpengar till 
frivilliga som i bygden åker bil i grannsamverkan. Kristoffer återkommer till styrelsen i 
dessa frågor efter planerat möte med Karl-Erik F som är engagerad i 
grannsamverkansfrågan. 
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d) Au går vidare med diskussion om behovet av grävning på hembygdsgården, tänkbart 
behov av grävning för gångstigar, boulebana, mm. Maskin finns till förfogande för 
700kr/timme exkl. framkörningsavgift. Marias man Micke erbjuder sig att utföra 
grävningen utan arbetskostnad.  

e) DHF inbjuder till årsmöte, den 22/4 kl. 09.00 - 15.00, plats Dalarnas museum. Vid 
medverkan, anmälan till Jonas före 3/4. 

f) Dalarnas museum erbjuder besök av filmare för digitalisering av sockenfilmerna. Våra 
filmer finns på DVD. 

g) I nyhetsbrevet från DHF framgår att vagnar inventeras av vagnhistoriska sällskapet. Jonas 
kollar upp om detta kan vara aktuellt för oss. 

h) Fönstren till logen färdigrenoverade. 
i) Kolargruppen får 175 kr/person i bidrag till mat i samband med måltid på Buskåkers 

hotell. 
j) Per-Åke kommer att inhandla en kontanttelefon till cafévärdarna. 

§ 22. Nästa möte 

Konstituerande styrelsemöte direkt efter årsmötet den 26/3. Den 18/4 kl.19.00 styrelsemöte 
hos Brödleva, föregånget av AU på sockenkontoret den 10/4 kl.16.30 

§23. Mötet avslutas 

 
 
 
 

Stora Skedvi den 9 mars 2017 

 

______________________________              ____________________________ 

Kristoffer Olerås, ordf.                                        Eva Källs Söderlund, mötets sekr. 

 

 

_____________________________ 

Jonas Ahlin, justerare 

 


