
Sammanträde med Stora Skedvi Hembygdsförenings styrelse den 19 
juni kl.18.00 i Kaplansgården, föregånget av au den 12 juni 2017. 

 
Närvarande: Kristoffer Olerås, Per-Åke Roslund, Susanne Westman, Malin Siesing, Ing-Britt 
Lissdaniels, Jonas Ahlin, Mikael Lassbo, Gun-Britt Lövblad. 
 

§  1. Mötets öppnande. 
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
§  2  Val av justerare. 
Jonas Ahlin. 
§  3.  Föregående protokoll. 
Inga synpunkter fanns att ta upp. 
§  4.  Ombyggnad. Vargtand tittar på att göra ”räcken” vid bron. 
Handikappramp görs iordning till altan. 
§  5. Ekonomi. Per-Åke säljer aktier. Fjersmedsstiftelsen har beviljat medel till 
Skävinytt, 15000kr och till kostnaden för två sommarjobbare, 20000kr 
§  6.  Gåvor: Inget nytt 
§  7. Utvärdering av Nationaldagen. Bra väder, bra arrangemang, bra talare 
och mycket folk. Det finns önskemål om mer arrangemang passande för barn. 
Vi tar med det till ”spånträffen” i vinter. 
§  8. Viktigt att tänka på: 
Var ute i tid med sommarprogrammen! 
Ha serveringen utomhus vid alla större arrangemang. 
Ordna med parkeringsvakter. 
Per-Åke sätter upp en tavla på väggen  som visar hur man ska parkera och 
sätter upp band till parkeringsfållor. 
Bokningspärm i caféet för uthyrning sommartid. Sockenkontorets telefon 
kopplas till mobilen på caféet. 
§  9. Midsommar: Se checklista!  
            Jonas ordnar 4 växelkassor. 
            Cafégruppen gör bemanningsschema. 
Caféskyltning klar- ska sättas upp av kommunen. Jonas kollar. 
Byalag som reser stången? Ta med förslaget till ”spånträffen”. 
§10. Utställningar: 
 In under loftet i ladan gör Kitty ett litet vardagsrum. 
 Monter från vandringen tas in i Kaplansgården för träfigurerna. 
 Skolfotopärmar läggs ut i Kaplansgården.  
 Skärmar till skolutställningen. 
§11. Kulturmiljödagen: Tillfällig skylt till Svartviken. 
Cafégruppen ordnar med 70 bullar, 70 mazariner, 100 festisar, muggar och 
assietter. 



§12. Byvandring. Christoffer frågar Klas om traktor och vagn. Gun-Britt och Leif 
är sammanhållande. 
§13. Liedag med Kjell Gustavsson? Ev 22 juli hos Kristoffer Olerås. Lära sig 
grunderna i slåtter. Föreningsnytta. Ta med egen fikakorg. 
§14. Spånat till säsongsavslutning. Levande Hembygdsgård. 
Alla i styrelsen får i uppdrag att bli någon person. Barn med och jobbar? 
§15. Skävinytt: Det behövs folk som delar ut det. 
§16. Medlemsresan 19 augusti. Busstur runt Varpan med fika på 
Gullnäsgården. Per-Åke jagar guide. Lunchtur med Slussbruden, bokat för 72 st. 
§17. Styrelseresan 16 september: dagstur till Stockholm. Etnografiska och 
Medelhavsmuseet samt Kaknästornet. 
§18. Övriga frågor: 

a) Vaktmästararvode för Per-Åke? Au filar på ett förslag för 2017 års 
verksamhet.  

b) Rutiner vid uthyrning. Cafégruppen gör en checklista. 
§19. Nästa möte: 1/8 kl.19.00 i nya kaffestugan, föregås av AU 17/7 kl.10.00 på 
Jönshyttevägen 15 
 
§20. Mötet avslutas. Ordförande förklarade mötet avslutat. Det blev sedvanligt 
genrep inför midsommar samt tårtkalas med folkdansarna. 
 
 
 
 
Stora Skedvi den 19 juni 2017 
 
 
 
____________________________               ____________________________   
Kristoffer Olerås, ordf.  Gun-Britt Lövblad, sekr. 
 
 
 
_____________________________ 
Jonas Ahlin, justerare 
 
 
 
 
 


