
Protokoll Gothem sockenförening styrelse 2021-08-10 

Närvaro Namn Närvaro Namn 

☐ Maria Lööw ☒ Thomas Johansson 

☒ Jane Wetterstrand ☐ Consuelo Griggio 

☒ Ole Robertsson ☒ Emma Jansson 

☒ Lena Gardelin ☐  

 

§47 Mötets öppnande 
Mötesledare Lena Hälsade alla välkommen och öppnade mötet 

§48 Dagordningens godkännande 
Dagordningen godkändes  

§49 Föregående protokoll 
Gotkändes och lades till handlingarna 

§50 Post/Mail  

Brev från Sockenboksansvariga där de avböjt att ta emot hedersnålar från Hembyggdsföreningen på 

Gotland. Anledning var att de anser att samtliga inblandade i arbetsgruppen Sockenboken skall ha 

hedersnålar.  

Beslutades att sockenföreningen bekostar hedersnålar till samtliga i arbetsgruppen. Utdelning sker i 

samband med avtackningen av kommittén för sockenboken. 

§51 Rapporter 
Inga rapporter på detta möte. 

§52 Genomgång av föreningens sektioner 
Ingen genomgång av sektionerna gjordes vid detta möte 

§53 Övriga frågor 
Kassör. Ole har emottagit underlag för bokföring från tidigare kassör Kerstin Westberg. 

Årsredovisningen för 2020 är inläst på bokföringsprogrammet Fortnox, hittillsvarande bokföring för 

2021 är inläst i Fortnox.  Ole tar över kassörsuppdraget så fort alla protokoll är undertecknade och 

banken har meddelats.  

Prästladugården. Frågan om bidragsansökan flyttas till nästa ordinarie styrelsemöte 

Extra årsmöte. Beslutades att det skulle serveras kaffe och bulle till extrastämman. För övrigt är det 

endast en fråga som är med på dagordning, val av ny ordförande.  

I omedelbar anslutning till Extrastämman så skall ett konstituerande styrelsemöte hållas för att 

fastslå styrelsens sammansättning och bekräfta val av kassör. 

Medlemsregister.  Det bestämdes att vi skulle gå igenom medlemsregistret och även värvning av nya 

medlemmar. Saken tas upp vid nästa ordinarie styrelsemöte då nya ordföranden tillsatts. 



Klippning minnestenen vid Nybro. Saken tas upp vid nästa ordinarie styrelsemöte då nya 

ordföranden tillsatts. 

Domarringen i Nybro. Lena skulle prata men Kay Wahlgren om detta. Frågan tas upp vid nästa 

ordinarie styrelsemöte då nya ordföranden tillsatts. 

Filmsektionens önskan att visa film. Filmsektionen har arbetat fram en film ”Handelsbodar i 

Gothem”, de önskar visa den så fort tillfälle ges. Förslag var att visa den i samband med avtackningen 

av Sockenbokskommitén och tidigare medlemmar i styrelsen. 

Nycklar till bygdegård. Saken tas upp vid nästa ordinarie styrelsemöte då nya ordföranden tillsatts. 

Utegym. Oklart hur det gått med denna fråga, tas upp vid nästa möte. 

 

§54 Nästa möte 

14:e september i Bygdegården kl 18.30 

§55 Mötet avslutades.  

Lena tackar för deltagande och avslutar mötet 

 

 
 
Sekreterare för dagen: Ole Robertsson 


