
 
 
 
 
Styrelsemöte	Siggaruds	bygdegård		
 
 
 
 
Tid och plats: 16 06 2022, kl. 18,00, Siggaruds Bygdegård 
 
Närvarande: Kalle Fransson, ordf, Mona Gustavsson, v ordf, Johan Sanfridsson, Aarre Into, 
adjungerade Ulrika Lindström, Malin Nordin, Jörgen Carlsson(adjungerad sekr). 
 
1. Ordförande öppnar mötet 
 
2. Val av Sekreterare 

 Jörgen Carlsson väljs till sekreterare. 
 
3. Val av justerare  

Aarre Into väljs till justeringsperson. 
 
4. Godkännande av dagordning   

Dagordningen godkänns. 
 
5. Ekonomi   

I Kassa finns 9 kkr, på bygdegårdens konto finns 84 kkr, riktat krisstöd från Boverket  
har erhållits 12.258 kr.  Skrotpengarna från containerinsamlingen pengar redovisas 
senare. Den senaste loppisförsälningen gav 8,5 kr i vinst, Vårsalongens kaffeförsäljning 
redovisas senare. 

 
6. Förvaltning  

Brandtrappan är en första prioritering just nu. Aarre har en lösning på gång. Trappan 
finns men behöver kompletteras och bl a svetsas och målas. Projektet ska anmälas till 
byggnadsnämnden och brandskyddet för godkännande.  
Altanen diskuteras och vilket kan innebära justeringar från ursprungsförslag.  

 
7. Bygdegårdens arbetsgrupper  

 
•Miljögruppen, ligger lågt just nu.  
 
•Loppisgruppen efterarbetar nuvarande loppis och utvärderar nuvarande säsong. 
Loppistillfället i höst är förnärvarande inte aktuellt.  
Styrelsen beslutar:  
att satsa stort på nästkommande vår och att Bakluckeloppisen koncentresas runt 
bygdegården i stället för en runda.  
att tänk igenom och förändra skyltningen inför nästa.  

 
•Festgruppen är vilande tillsvidare. 

 
•Kulturgruppen har utvärderat Vårsalongen under Kristi Himmelsfärdshelgen och 
kommit fram till följande: Besökarna uppgick till 70 personer, varav 43 kvinnor, 17 män 
samt 10 barn. Detta redovisas pga Vuxenskolans önskan.  
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Den tidiga kontakten med Lyrestads skola, ÅK 5 och 6 var god för elevernas och lärarnas 
motivation. Alla var glada för genomförandet både på skolan och bygdegården. 
Kulturgruppen önskar prioritera Kristi Himmelsfärdshelgen och Vårsalongen i sitt 
fortsatta arbete samt att ligga lågt med galleridelen på Kultur- och Skördefesten. 
Gruppen satsar hellre på Lyrikmaraton och musikinslag under Kultur- o Skördefesten. 
Fredagen hade lågt besökanstal och i planeringen ligger tiderna nu på torsdagen 12-16, 
fredagen 16-19 samt lördagen 12-16.  
Gruppen skissade också på ett par tillfällen runt vår närmaste hembygd under hösten.  

 
8. Övriga frågor:  

Inköp av stolar.  
Styrelsen beslutar 
att köpa in 52 st grå stolar från AJ-produkter och att på detta sätt också redovisa att 
loppispengarna kommer till konkret nytta. 

 
Kultur- och Skördefesten blir den 17/9.  
Styrelsen beslutar: 
att bjuda in övriga föreningar, som innan pandemin var med till möte den 8/8, kl 19.00 
på Siggaruds bygdegård. OBS! SBG-ansvariga möts kl 18.00 för lite förberedelse. 
att Jörgen tillsammans med Mona ordnar inbjudan 

 
Övrigt program: 
Halvårsplanering, 4/8, kl 17.30 
Torsdagsträffarna startar den 15/9, kl 17.30 och ska bl a inkludera ett medlemsmöte om 
utemiljön samt Filmklubben Tranans filmvisningar. 

 
9. Nästa styrelsemöte är 4/8, kl 18.00 
 

10 Mötet avslutas 
 
  
 
Dag som ovan     
 
Ordförande    Justeras 
Kalle Fransson   Aarre Into 
 
 
Sekreterare 
Jörgen Carlsson 
 
 
 
 
 
 


