
Sammanträde med Stora Skedvi Hembygdsförenings styrelse 

Den 14 november 2017, kl. 19.00 hos Roslunds, föregånget av AU den 6/11. 

Närvarande: Kristoffer Olerås, Per-Åke Roslund, Jonas Ahlin, Susanne Westman, Roland Wedberg, 

Bengt Fredriksson, Maria Hansson, Ingbritt Lissdaniels, Doris Johansson, Josefina Olerås, Mikael 

Lassbo, Eva Källs Söderlund, Per Örjas, Malin Siesing. 

Mötet föregicks av en timmes information av Pia Thorsell, om föreningsekonomi och 

styrelseledarmöters ansvar. 

§1. Mötets öppnande. Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 

§2a. Val av mötets sekreterare. Eva Källs Söderlund. 

§2b. Val av justerare. Jonas Ahlin 

§3. Föregående protokoll. Godkännes 

§4. Ombyggnad: 

-Det kommer att installeras värmepump i kaffestugan under december.   

-Per Åke ordnar belysning på bron vid kaffestugan.  

Ombyggnationen av kaffestugan är slutbesiktad. Nästa steg är uppsättande av ytterpanel på 

kaffestugan. Jordbruksverket har emottagit ansökan om bidrag till ombyggnationen av kaffestugan.  

§5. Ekonomi:  

Per Åke informerar om aktuell ekonomisk situation. Per Åke kommer vid nästa möte att ge förslag om 

kommande placeringar. Per Åke skall undersöka LEI koder för föreningar, information om detta vid 

nästa möte. 

§6 Gåvor:  

Skolsaker från nybergets skola, Roland tar upp med Säterbygdens församling (som ägde skolan), om 

det skall upprättas gåvohandling och i så fall över vad samt förteckning över vilka saker som 

hembygdsföreningen förvaltar åt Säterbygdens församling. 

§7. Utvärdering:   

*Tidsresan, gick bra och uppskattades av elever och lärare. Elever som deltog kom från Gustafs och 

St. Skedvi skola åk. 3. Säters kommun har fakturerats 10.000kr 

*Styrelseresan till etnografiska museet i Stockholm var mycket intressant och uppskattad av 

styrelsen.  

*Höstmarknaden, reaktioner att marknadspriset var högt, beslutar att nästa år kommer 

marknadsplatsen att vara gratis och avgift tas på 50 kronor för hyra av bord.  

*Städdagar är genomförda med rensning, städning och övrig inhöstning. 

§8. Planering inför julbordet 8-10 december:  

Fredag kl. 13.00, lördag kl. 16.00 och söndag kl. 13.00. Samling fredag 10.30, lördag kl. 13.30 och 

söndag kl. 10.30. Kaplanen är bokad, tjänstgöringslista behöver kompletteras något, 18 åringar bjuds 

in till söndagens sittning. 

 



§9. Kransbindning:  

21/11kl. 18.00, plats: kaffestugan. Bengt ordnar ris. 

§10. Lampkrona till logen:  

Kommer att tillverkas av vagnshjul samt smide, kommer att bli höj/sänkbara, stearinljusliknande LED 

ljus. Skapandet av lampkrona kommer att göras smeden Vargtand. 

§11. Övriga frågor: 

- Kommer att tillverkas käpphästar, med hästhuvud efter förebild av Skedvihästen skapade av Ferne. 

- Det kommer gåvor från biblioteksfilialen. Meddelas senare.  

- Anders Green kommer att tilldelas hembygdsstipendie på 5000 kr som tack för sommarens skötsel av 

gräsytorna. Kommer även att bjudas in till julbordet. 

- Per Åke kommer att medverka vid arrangörskväll 15/11  på biografmuseet Säter. 

- Per Åke informerar att det kan bli aktuellt att avyttra aktierna i Sockenstugan, mer information  

kommer att ges efter Sockenstugans årsmöte i vår. 

- Frågeställning om första förband, framkommer att det finns tillgängligt i kaffestugan. 

- Maria tar gärna emot Skedvibilder, bilder av händelser eller annat. Före jul i samband med 

färdigställandet av Skedviplogen. 

- Renovering av Sterset har påbörjats. Framkom att taket läcker, för-taket är obrukbart, en vägg är 

lutande, stensättningen kommer att rätas till.  

- Doris tar upp frågeställning om Skedviskogens skyltning som börjar bli gammal och fallfärdig, t.ex. 

på platser som Lottbo kyrka, boplatser, kolbotten, fäbodar mm. Detta som är kulturhistorisk 

information som är viktig att bevara. Vi får hålla frågan levande, söka efter personer med kunskap i 

sammanhanget och ideell arbetslust. 

 §11. Nästa möte.  

AU 8/1 2018, kl. 16.30 på sockenkontoret. Styrelsemöte 18/1 2018, kl. 19.00 i kaffestugan. Spånträff 

27/1, kl. 10.00-16.00 

§12. Mötet avslutas. 

 

Stora Skedvi den 14 november 2017 

..……………………………………………………………………………………………………….. 

Kristoffer Olerås, ordf.     Eva Källs Söderlund, sekr. 

 

 

…………………………………………………….. 

Jonas Ahlin, justerare 


