
 

Tid och plats: 04 08 2022, kl. 18,00, Siggaruds Bygdegård 

 

Närvarande: Kalle Fransson, ordf, Mona Gustavsson, v ordf , Aarre Into, 

Barbro Into, kassör, Ewa Krijger, Kerttu Pyrstöjärvi, adj Marjike Vos, 

Jörgen Carlsson (adj sekr). 

 

 

 

1 Ordförande öppnar mötet 

 

2 Val av sekreterare 

Jörgen Carlsson väljs till sekreterare. 

 

3 Val av justerare  

Mona Gustavsson, väljs till justeringsperson. 

 

4 Godkännande av dagordning  

Dagordningen godkänns med tillägget att planeringen av hösten flyttas 

fram. 

 

5 Ekonomi   

Barbro rapporter att i kassan finns 4165 kr, på bygdegårdens konto finns 

58072,11 kr.Skrotpengarna från containerinsamlingen pengar redovisas 

senare. Barbro lämnar utkast till ansökan 20 kkr till Jordbruksverket. 

Deadline i september. 

Beslut: 

att Barbro lämnar utkast till Jordbruksverket till styrelsen senast i 

september 

 

Hur gör vi med elen till SBG?  

Beslut:  

att låsa elen på ett år. 

 

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.  

Ett alternativ till denna trappa finns komplett i Hälsningsland, men 

väntar i så fall på en frakt från Delsbo. Kalle kollar detta ärende. 

 

7 Bygdegårdens arbetsgrupper  

     

    •Miljögruppen, ligger lågt just nu.  

 

    •Loppisgruppen  

     Loppistillfället i höst är förnärvarande inte aktuellt,men kan  

komma att ändras. 

 

    •Festgruppen är vilande. 

     

     

     

    •Kulturgruppen 

Jörgen rapporterar att Kulturgruppen stöder satsningen på Torsdagskvällar 

som program-, spel- och filmkvällar. Gruppen föreslår att Marijke Vos får 

presentera sin grafik en kväll. Att Kjell Karlsson bjuds in för att 



berätta om gamla Böckersboda, där också ett besök ingår på ort och 

ställe.  

 

7 Övriga frågor 

 

Om Torsdagskvällarna 

Mona, via styrelsen, har kontaktat Lillemor Marschall om bokningar av 

henne för tre programkvällar under hösten.  

Snossekvällarna kommer att fortsätta, likaså filmkvällarna. 

 

Kontakt med Vuxenskolan 

Jörgen tar kontakt med handläggare Ann-Britt Lindén oh ordnar upp alla 

frågeställningar. 

 

8 Nästa styrelsemöte är 12/9, kl.18.00 

 

9 Mötet avslutas 

 

  

 

Dag som ovan     

 

Ordförande    Justeras 

Kalle Fransson   Mona Gustavsson  

 

 

Sekreterare 

Jörgen Carlsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsemöte Siggarud bygdegård  

 

 


