
 
Sammanträde med Stora Skedvi Hembygdsförenings styrelse den 5 
september kl. 19.00 i kaffestugan, föregånget av au den 28 Augusti 2017. 
 
Närvarande: Kristoffer Olerås, Per-Åke Roslund, Maria Hansson, Eva Källs-Söderlund, Bengt 
Fredriksson, Doris Johansson, Ing-Britt Lissdaniels, Susanne Westman, Gun-Britt Lövblad. 
 

§ 1. Mötets öppnande. Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet 
öppnat. 
 
§ 2. Val av justerare. Eva Källs Söderlund 
 
§ 3. Föregående protokoll. Godkändes. 
 
§ 4. Ombyggnad: Elcentralen ska märkas upp. Eluttagen i gamla kaffestugan 
samt lysrör och ledbelysning i parstugan ska ses över. Per-Åke kontaktar 
elektriker. 
 Etapp 2: panel på kaffestugan påbörjas v. 39. Janne har kontakt med Nils 
Vinteus. Janne kontaktar Håkan Berglund angående målning av fönsterfoder, 
panel och dörrar i kaffestugan.  
Förslag att Stefan Östberg tar hand om Sterset. 
 
§ 5. Ekonomi: Jonas ger en rapport från sommaren. Se bilaga. 
 
§ 6. Gåvor: a) Stumsnäs är sålt för 2 miljoner, det ger ca 600 000 till föreningen. 
 b) 100 000 kr från Margareta Elvås dödsbo.  

    Anita och Per-Åke formulerar ett Tackbrev. 
c) Porslin från Nybergets skola. 
 

§ 7 Utvärdering av: 
a) Avslutningsdagen: Uppskattat med gammeldags klädsel. Trevligt 
med berättarstund i ladan. 
b) Medlemsresan: 37 personer deltog. Regn runt Varpan. Trevlig 
guide men lite kort om tid. Solsken på båtturen. 
c) Kolmilekvällen: Fin kväll med fint program! Ca 200 besökare!  
Uppskattad tipspromenad för alla åldrar och goda kolbullar. 

 
§ 8 Tidsresan: Upptaktsmöte den 6/9 kl.14.15 i kaffestugan.  
        11/9 ställ iordning inför Tidsresan.  
        12/9- 15/9 Tidsresdagar.  Jobbar gör: 
 Anita, Per-Åke, Birgit, Doris, Ing-Britt, Susanne, Gun-Britt, Janne. 



 
§ 9. Styrelseresan: Lördagen 16/9. Bokat för 15 pers. Se tidigare information. 
 
§10. Höstmarknad: Lördagen 30/9. Jonas får i uppdrag att plocka iordning samt 
göra en maillista på dem som jobbar.  
Plogengruppen får i uppdrag att titta på en banderoll. 
 
§11. Städdagar:  Söndagen 24/9 och lördagen 7/10 kl.9.00 -15-00 inklusive 
lunch.  Mycket utomhusjobb; röjning samt undanställning av brygga, eka, 
möbler.  Hopplockning i kaffestugan inför flytt av fönster vid panelbytet och 
målningen.  Önskemål: Tömning av loftet i ladan! 
 
§12. Spånträff: Lördagen 28/10 i kaffestugan och/eller hos Eva. Vi spånar fritt 
men tanken på en lekplats, var och hur, finns med. 
 
§13. Julbord: 8, 9, 10 december, föregås av pysseldagar i november. 
 
§14. Lampkrona till logen. Jonas kontaktar Vargtand. Han pratar också med 
Håkan om svetsad ståldörr och fönstergaller. Tid bokad för Kristoffer att träffa 
Håkan på plats och titta på det. 
 
§15. Övriga frågor:  
Luftvärmepump ska installeras. Janne undersöker det och styrelsen godkänner 
att han kontaktar Markus Hällbo för offert. 
 
§16. Nästa möte: au 6/11 kl. 16.30 på sockenkontoret. 
Styrelsemöte 14/11 kl.19.00 hos Roslunds, Lövåsvägen 24. Förslag är att ordna 
en Ekonomikurs, obligatorisk för styrelsen, som Pia håller i. Blir det så börjar vi 
kl.18.00. 
 
§17. Mötet avslutas med tårtkalas för lilla Lilly! 
 
Stora Skedvi den 5 september 2017 
 
_______________________________             ___________________________  
Kristoffer Olerås, ordf.                                          Gun-Britt Lövblad, sekr. 
 
 
________________________________ 
Eva Källs Söderlund, justerare 



 
 


