
Medlemsmöte angående utflyttningen av bygdegården 2017-12-02 

Närvarande: Birger Fernaeus, Maria Birath, Nils-Olov Silén, Jakob Silén, Julia Silén, Pontus Nordholm, 

Nina Fällström, Rolf Fällström, Britta Lindström, Sten Jonsson, Anita Ivarsson, Kjell-Ove Petterson, 

Birgitta Svärd, Lotta Westerström 

Till ordförande för mötet valdes Nina Fällström och till mötessekreterare valdes Lotta Westerström. 

§ Föreningens medlemsregister diskuterades och det ska finnas ett gammalt i ngn av 

 föreningens pärmar. Svårt att veta vilka som är medlemmar och hur man kommer i 

 kontakt med dem inför möten o dyl. Mötet beslöt att ett nytt register med 

 medlemmarnas e-poster påbörjas. 

§ Inventering av föreningens ägodelar diskuterades.  

 Allt lösöre som finns i bygdegården förutom mikrovågsugnen (som ägs av Jakob och 

 Kerstin Silén), ägs av föreningen. 

 Det finns en gasolkanon, som står hos fam Silén. Den behöver en översyn innan 

 fortsatt användning. 

 Det ska finnas bord och bänkar hos "Nisse". 

 Bya-modellen på Skästra by, finns hos fam Silén. 

 3 grillar - en ska vara utlånad till Skålbo, 2 stycken ska finnas under bygdegården. 

 1 Röjsåg - Jakob kollar med Per Eriksson, om han vet var den finns. 

  

§ Vad ska vi göra med inventarierna? Det blir svårt att förvara dem framöver. Några 

 olika förslag lades fram: 

 Kjell-Ove tyckte föreningen skulle komma överrens med fam Silén om att kunna få 

 tillgång till bygdegården under ett bestämt antal år, mot att föreningens inventarier 

 övergår i fam Siléns ägo. 

 Jakob berättade att de kommer att använda bygdegården under dagtid, och att man

 ska kunna hyra gården på kvällstid och på helger, för privata fester eller för 

 studiecirklar mm. Även föreningen kommer att kunna hyra den om vi behöver/vill ha 

 fest eller möte.  

 Nina tyckte att föreningen skulle äga inventarierna, men att fam Silén har 

 nyttjanderätt till allt, tills dess att Eldpallkojan är klar. Britta undrade varför 

 föreningen skulle fortsätta äga dem? Att köpa allt porslin och annat husgeråd kommer 

 att bli en stor utgift och så länge inte Eldpallkojan är klar så behöver ju inte föreningen 

 det, och det kan bli svårt att hitta förvaringsmöjligheter för alla saker.  



 Mötet beslutade att styrelsen ska sätta sig tillsammans med Jakob och tillsammans 

 komma fram till ett förslag på ett skriftligt avtal om bygdegårdens inventarier, som 

 sedan presenteras för medlemmarna. 

 

§ Besiktning av lägenheten - styrelsen kontaktar hyresgästen för att kunna genomföra 

 en besiktning i samband med hans utflyttning. 

 

§ Urstädning/flyttstädning av bygdegården, beror på vad som bestäms ang föreningens 

 inventarier. Kjell-Ove la som förslag att föreningen tar in en städfirma el dyl för att 

 göra det.  

 

§ Webben/hemsidan - Rolf diskuterar med Kristian och Isak Ivarsson angående en 

 omstrukturering och översyn. Det beslöts att de ska presentera en lösning före sista 

 Januari 2018. 

 Jakob föreslog att det skulle vara bra för styrelsemedlemmar och andra intresserade 

 att få en utbildning i hur webben och hemsidan fungerar - så att fler kan bli delaktiga. 

 

Nytt medlemsmöte bestämdes till 19/1 2018, då ett förslag på bygdegårdens inventarier och 

slutstädning, samt fortsatt samarbete presenteras. 

 

Nina avslutade mötet, och tackade alla för ett trevligt möte. 

 

 


