
Sammanträde med Stora Skedvi Hembygdsförenings styrelse  
den 30 maj 2017 kl. 19.00 hos Kitty. 
Föregånget av au den 15 maj 2017. 
 
Närvarande: Kristoffer Olerås, Josefina Olerås, Per-Åke Roslund, Per Örjas, 
Malin Siesing, Maria Hansson, Ing-Britt Lissdaniels, Susanne Westman, Roland 
Wedberg, Eva Källs Söderlund, Doris Johansson, Gun-Britt Lövblad 
 
§ 1.  Mötets öppnande.  
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2.  Val av justerare.  
Eva Källs-Söderlund valdes. 
 
§ 3.  Föregående protokoll.  
Inga synpunkter fanns att ta upp. 
 
§ 4.  Ombyggnad. Statusrapport. 
Beräknat inflyttningsklart till 6 juni. 
 
§ 5.  Ekonomi. 
Föreningen har 2,3 miljoner i aktieinnehav. Det har gett vinst och utdelning på 
sålda aktier. 
 
§ 6.  Gåvor. 
3 st. barnvagnar och 1 dockvagn har skänkts av Ingrid Olarsmats. 
 
§ 7.  Cafévärdsträffen. Rapport från mötet 8 maj. Sommaren är bemannad 
sånär som på 6 dagar. Fler behövs till midsommar och Nostalgidagen. 
 
§ 8.  1 juni ”Kan väggarna tala”:  Per-Åke, Anita, Göran S.  Doris, Ing-Britt och 
Janne framför spelet. Fika kl.10.00 med smörgåsar och 15.00 med Anitas 
”Skedvikaka”. 
 
§ 9.  Nationaldagen. Josefin Heed talar. Säterblåset och Manskören deltar. 
Samling kl.11.00. Smörgåsar till musiker och sångare kl.12.00. Programmet 
börjar kl.13.00. 
 



§ 10.Uthyrning av Hembygdsgården. Styrelsen beslutar enligt förslag. Ger 
Jonas i uppdrag att skriva in det på Hemsidan samt sätta upp priserna på 
Sockenkontoret och i Caféet. 
 Lokaler:  Café 500 kr 
  Ladan + tillgång till kök/toa. 500 kr. 
  Kaplansgården 500 kr. 
  Kaplansgården + tillgång till kök/toa 1000 kr. 
  Porslin: 10 kr/person. 
 
§ 11.Bouleplan: Vi bordlägger frågorna kring bouleplanen tills Janne med 
boulespelarna gjort klart planen och kommit med förslag på hur användningen 
ska fungera. Vi föreslår att det finns utrustning att hyra i kaffestugan.
  
§ 12. Repetition av sommarprogrammet. 
Midsommarafton: 
Malin frågar Ylva och Ronny om blomsterbindningen kl. 10.00.  Susanne fixar 
fikat då. Kristoffer frågar Per-Erik om lövmattor.  
KL.15.00 Konsert i kyrkan. 
Kl.16.00 Blomstertåg. Per-Åke pratar med musiker. 
Rid och körsällskapets lotteri frågar Susanne om. 
Scouternas godisförsäljning frågar Malin om. 
Helge säljer korv. 
Per stöttar stången om Bengt ordnar ny stege. 
Grindslantsvakter:  ?? 
Café: bemanningsschema görs upp 19/6. 
Midsommardagen: Gudstjänst med folkdansmässan Träd in i dansen. 
Kyrkkaffe. Ing-Britt och Susanne är cafévärdar. 
Kulturmiljödag 1/7 vid Svartviken kl. 10.00 – 14.00 
10.30 Blomstervandring     12.30 Arkeologivandring. 
Mellanskog ordnar kokkaffe. Kolmilegruppen gör kolbullar. 
Cafégruppen ordnar bullar, mazariner och festis. 
Lördag 3 juni kl.9.00 – 12.00 samlas alla som kan för att dra ris i Svartviken. 
Medtag eget fika. 
Utställningar: 
Nostalgiutställning i ladan. 
Träfigurer täljda av Anderses Lennart i Kaplansgården. 
Folkskolan 175 år i skolmuseet och Kaplansgården. 
12 juli Byvandring i Bobygden 
Samling i Trollbo l.18.00. Gun-Britt tar tag i det efter Midsommar.  
 



§ 13 Annonsering av Midsommarafton och Kulturmiljödagen!!!!! 
 
§ 14 Nostalgidagen 23 juli.  Gudstjänst i kyrkan med Kitty och Mats Rådbo. 
Utställning av veteranbilsfordon på Hembygdsgården. Janne parkeringsvakt? 
Cafégruppen ordnar med fika och korvförsäljning.  
Gör upp bemannings schema! 
 
§ 15. Historiska veckan:  
Kyrkorumsvisning inne i kyrkan 12 augusti kl.17.00. 
Leif Olofsson och Eva Hyenstrand står för det. 
13 augusti Säsongsavslutning 
Eva Hyenstrands Gudstjänst i Ladan kl.11.00. Kyrkkaffe kl.1200. 
Manskören med orkester kl.13.00. 
Guidning av museer. Levande Hembygdsgård. 
 
§ 16. Medlemsresan 19 augusti.  
Tur runt Varpan med fika på Gullnäsgården.  
Lunchtur med Slussbruden. 
 
§ 17 Milkväll 26 augusti. 
 
§ 18. Styrelseresan blir 16 september. 
 
§ 19 Övriga frågor: 

a) Surrande lysrör och blinkande ledbelysning med varma 
transformatorer i Parstugan. En översyn av elen måste göras.  
Per-Åke kontaktar elektriker. 

b) Pallkragar: Maria tar ansvar för planteringen. 
c) Grön presenning till vagnen som står ute. Maria köper in den. 
d) Erbjudandet om att köpa Kluven furu till bänkar och kluven gran som 

kan användas till milkojan tackar vi ja till. 
 

 
§ 20 Nästa möte:   Au 12 juni  16.30 på Sockenkontoret. 
  Styrelsemöte/genrep inför midsommar 19juni kl.18.00 
 
 
 
 
 



 
 
§ 20. Mötet avslutas. 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 
 
Ett stort Tack till Kitty och Lars-Anders för guidningen i det gamla mejeriet som 
idag bjuder på en fantastisk nostalgitripp tillbaka till 50-talet. Den vackra 
dukningen och den goda tårtan till kaffet gjorde kvällens styrelsemöte till något 
alldeles extra. 
 
 
 
 
 
Stora Skedvi den 30 maj 2017 
 
 
_____________________________                 ____________________________ 
 
Kristoffer Olerås, ordf.                     Gun-Britt Lövblad, sekr. 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
 
Eva Källs Söderlund, justerare 
 
    


