Åseda Hembygdsförening styrelsemötesprotokoll fört den 1/7 2015 i Bergaboden,
Mörtelek.
Närvarande: Brita Johansson, Sven-Ivar Svensson, Tommy Bengtsson, Lisbet
Bengtsson, Nils-Gunnar Johansson, Krister Pettersson, Agneta Håkansson och Berit
Gustavsson.
1. Ordförande Brita Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Dagordningen lästes igenom och godkändes.
3. Till protokolljusterare för dagens möte valdes Tommy Bengtsson.
4. Lisbet läste upp föregående protokoll. Detta godkändes och lades till
handlingarna.
5. Ekonomisk rapport: juni månads inkomster 1650:-, utgifter 14845:-. Ett minus på
13095:-. Resultat första halvåret: ett minus på 11520:-. Vi har inhandlat diverse
material som färg, tjära till Handelsboden.
6. Vi har haft besök från skolan. De var här den 8/6. Dagen bjöd på bra väder. Dagen
var som vanligt uppskattad av eleverna och lärarna.
7. Taket är färdigt på Bergaboden. Smålandsposten har varit här och skrivit om taket.
Ett stort tack till Wahlbergs Bygg som gjort ett bra arbete.
8. Mopperallyt har ännu bara fått ca 10 stycken anmälningar. Vi hoppas att fler
kommer under dagen. Det kommer att vara två stopp med tipsfrågor utmed banan.
Vi kommer att ha utställning i Flybostugan med TinTin-bilar och Scenkläder från
Gillstands. Det är Jan ”Kick” Wernström som låtit oss låna dessa.
Den 12 juli blir det visning av Åsedaglas och bakluckeloppis. Conny Olofsson,
Lisbet Bengtsson och Ann-Catrin Gillberg tar med lite nya alster som kommer att
visas plus det som redan tillhör Hembygdsparken. Visningen är i
Rävebergsladugården. Bakluckeloppisen är gratis.
9. Olsmässelotteriet. Vinster är inhandlade. En blandning som passar både barn och
vuxna. Brita frågar Gunilla om var hon beställt lotterna.
10. Övriga frågor: Kylaren har återkommit från Danmark. Den ska provtryckas för att
se läckagets omfattning. Nils-Gunnar och Tommy kommer att höra sig för hos
skrothandlare för att se om det går att hitta någon begagnad.
11. Nästa möte blir den 5/8 kl 19.00 i Bergaboden i Mörtelek.

12.

Mötet avslutades med fika som Krister hade ordnat.
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