Protokoll Tyngsjö Bygdegårdsförening 2022-04-10
Närvarande: Maths Kargård, Ingela Axelsson, Karl-Erik Sakofall, Tord Bergqvist, Nils-Olof Nordmark,
Emmalina Mattsson

§ 50

Genomgång av föregående mötes protokoll
Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna

§ 51

Uppdateringar kommande aktiviteter
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§ 52

15 april, långfredag kl. 11.00-14.00 - Tipspromenad i Korsvägen. Bygdegårdsföreningen står fr
kostnaderna. Alla intäkter går oavkortat till Läkare utan gränser och Röda korset och deras
arbete i Ukraina.
23 april kl. 11.00 - Årsmöte
21-22 maj - Städdagar bygdegården och skolan
28-29 maj - Blom/växtförsäljning samt loppis vid Bygdegården. Loppisbord bokas av Karl-Erik
Sakofall.
11 juni, ca kl. 11.00 - Invigning Sundsbron. Länsstyrelsen kommer även att inspektera gamla
kyrkogården, vad som ska/får/kan göras.
24 juni - Midsommarfirande i Korsvägen
26 juni - Gudstjänst vid Gamla kyrkogården
28-29-30 juli - Kultur i Tiomilaskogen, 20 årsjubiléum
1 oktober - Höstmarknad vid bygdegården
26 november - Julbord i bygdegården
25 december - julottekaffe

Avtal med Tyngsjö Alltjänst AB
Beslutades att föreningen köper 45 timmar under perioden juni-september för tillsyn/skötsel
av Sandvika, Sundsbron och Acksjön.

§ 53

Service i landsbygd, Malungs kommun, Companion
Kommunens serviceplan ska också uppdateras och förnyas. Ett alternativ för att komma igång
med arbetet “Service i landsbygd” är att nyttja företaget Companion, som skickat oss en
offert. Kommunen står för en del av kostnaden. Inget beslut tas idag.

§ 54

Årets bygdegårdsförening
Tyngsjö bygdegårdsförening har utsetts till Årets bygdegårdsförening i Dalarna!!! Maths och
Emmalina var och mottog priset lördag den 2 april vid länets årsmöte i Vika-Näsets
bygdegård utanför Falun. Priset består av en tavla som ska sättas upp i bygdegården. Nu är 2
personer i styrelsen bjudna till ett evenemang i Småland där Årets bygdegårdsförening i
Sverige ska utses, Maths kollar upp mera.
Maths fått förfrågan från studenter vid Uppsala universitet om att de vill göra en intervju om
kopplingen Bygdegårdsförening - vindkraftsmedel.

§ 55

Solel, bygdegården, brandstationen, skolan
Installationsfirma från Äppelbo varit på plats och mätt ytor och lämplig placering. Offerter
kommer troligen denna vecka som vi sedan får ta ställning till.

§ 56

Valberedningens förslag
Valberedningen presenterat ett förslag till styrelse för nästkommande år.

§ 57

Inför årsmötet, ekonomisk genomgång
Kassör Tord redovisade ekonomin för föreningen, skolan och vindkraftmedlen.

§ 58

Vindkraftmedel 2021 års produktion
Maths gick igenom projekten där föreningen erhållit vindkraftmedel.

§ 59

Övriga frågor
Maths redovisade 2021 års bidrag vi fått, vi har fått totalt 312 050 kr som får sökas medel av
att beslutas på årsmötet 2023.

Ordförande avslutar mötet.

……………………………………………….
Axelsson
Maths Cargård, ordf.

Vid pennan

Ingela

