
 

Möte i ”Syföreningen Ljus” - Badhuset 14 dec. 2022.  
 

1. VÄLKOMNA – Marianne Hellman välkomnade 20 medlemmar denna kyliga och vintriga decemberdag. 

2. PROTOKOLL - från föregående månadsmöte fanns att läsa på borden. 

3. JULSÅNGER OCH JULMUSIK – Bertil Nilsson välkomnades att traditionsenligt spela och leda 

allsången. Tillsammans sjöng vi en rad fina julsånger och julpsalmer, både som inledning och avslutning av 

mötet. 

4. ”NYA OCH GAMLA STOLAR” -  

* 40 nya stolar pryder nu Badhuset! Ulla-Britt och Lasse Lööf har gjort en ”marknadsundersökning” och 

införskaffat dessa. Tillsammans med Inga-Lisa Nilsson och Bo Hellman monterade de stolarna lagom till 

detta månadsmöte.  

* 40 gamla stolar - Ove Bergman och Douglas Lindegren har fått överta ett antal av dem som tack för att de 

alltid ställer upp. Dagens mötesdeltagare erbjöds också att få några, men ingen anmälde sig. HGIF kommer 

att erbjudas de resterande att ha i sin möteslokal. 

5. ANLÄGGNINGSSTÖDET PÅ 55 000:- FRÅN SOTENÄS KOMMUN FÖR 2022 –  

våra förbättringar har godkänts av kommunen: 

* 40 nya stolar        * Reparation av avloppet       * Ventilation (mekanisk från rum och toalett) 

6. DIGITALISERING AV SAMLINGSLOKALER –  

Västra Götelands Regionen beviljar oss 80 % av de kostnader vi får vid införskaffandet av ny anläggning. 

Bertil Nilsson redogjorde: ”För ca 16 – 18 tusen sek. får vi en riktigt stor och ljusstark skärm, ett flertal små 

högtalare, ljudslinga för hörselnedsatta, mikrofon och headset. Detta kommer att installeras i januari.”   

Låsbart skåp till alla dessa ”grejer” behövs – ev. placeras t.v. om soffan.  

7. MÅNADSMÖTEN 2023 – hålls feb. - maj och sep. – dec. under 2023. Sommarmånaderna har före- 

ningen andra aktiviteter, såsom midsommarfirandet, våffelkaféer och Fyrens Dag (beslut på nov.mötet ). 

8. JULMARKNADEN 26 NOVEMBER – hade annonserats med nio affischer, på hemsidan och på ”Allt 

som händer på Sotenäs” Många kom. Det serverades glögg, ”både en, två och tre korv + bröd” och kaffe ute.  

Inne fanns det sedan självklart massor annat att fynda!  

Inkomsterna var goda (23 000:-), utgifterna få!  Stort tack alla som bidragit till en lyckad dag! 

9. HEMSIDAN  syforeningenljus.se – Alla våra evenemang annonseras före. Efter kommer oftast fina 

foton från vad som hänt! Bertil Nilsson lägger in nytt. Lägg en genväg på skrivbordet eller be någon hjälpa 

dig! Gå in ofta!  Nu foton från julmarknaden!   

10. AVSLUTNINGSVIS - Bertil Nilsson och Ulla-Britt Lööf tackades med en blomma. Marianne Hellman 

önskade sedan alla en…………    GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR 2023. 

DÄREFTER kaffe med dopp, lotteri och samkväm. 

TACK Monica Kjellson för härlig mjuk pepparkaka och Inga-Lisa Nilsson för fina små lussebullar! 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Elisabeth Fröidh sekr                                           Marianne Hellman ordf. 

 

ANM. /EF: NYÅRSAFTON - Kammarkollegiet ordnade som vanligt en trevlig em. i ”Bergmans magasin”. 

Här fanns både korv-bröd, whisky, kaffe, glögg och i år även ett hummerlotteri. Överskottet skänktes sedan 

till Syföreningen Ljus, SOM TACKAR FÖR GÅVAN OCH VÅRT FINA SAMARBETE!   


