
Åseda Hembygdsförening styrelsemötesprotokoll fört den 7/10 2015 i Karins stuga, 

Mörtelek.

Närvarande: Brita Johansson, Sven-Ivar Svensson, Tommy Bengtsson, Lisbet 

Bengtsson, Nils-Gunnar Johansson, Krister Pettersson, Berit Gustafsson och Karl-Erik 

Karlsson. Agneta Håkansson från punkt 8.

1. Ordförande Brita Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

2. Dagordningen lästes igenom och godkändes.

3. Till protokolljusterare för dagens möte valdes Berit Gustafsson.

4. Lisbet läste upp föregående protokoll. Detta godkändes och lades till 

handlingarna.

5. Ekonomisk rapport: Den är god. Sven-Ivar hade inte klart med fakturorna så 

siffrorna var inte aktuella.

6. Taket på Smedjan. UppJobb kan inte göra mer där just nu. Kan få mera hjälp till 

våren. Taket är tätt så det är inte fara med läckage just nu.

Larmet i Räveberg ordnade Krister och Nils-Gunnar enkelt genom att starta om 

det. Vi behöver inte köpa någon ny sändare.

Utrymmet på övervåningen i Flybostugan ska vi använda till bibloteket. Det ska 

införskaffas någon bokhylla, kanske med skjutdörrar. Tanken är att vi ska få 

ordning i biblioteket, göra det mera överskådligt.

Presenning inhandlad hos Ander G för att täcka utemöblerna på 

dansbandsscenen.

7. Höstliga berättarkvällen. Tyvärr kom det inte så mycket besökare som vi hade 

hoppats på. Men tillställningen var mycket trevlig. Hjördis Törnkvist berättade, 

Bjarne och Elsebritt spelade. Frågan vi ställer oss är: Vad beror det på att det var 

så lite folk? Måste vara tydligare med vem som berättar och vilken 

underhållningen är. Information om kvällen måste komma ut tidigare. Vi gör ett nytt

försök nästa år.

8. Loppisen den 24/10. Växjöbladet/Kronobergaren kommer att skriva om detta. Vi 

hoppas på många besökare.

9. Julmarknaden 5/12. Planerar att ysta ost den 19/10 i Församlingshemmet. Vi har 

många förslag på knallar som vi hoppas vill komma till oss. Det ska skickas ut 

inbjudningar.



10.PRO kommer att ha en studiecirkel om Åsedabygden. Till grund kommer de att ha 

Åsedaboken från 2008.

11.  Stig Forngrens kartor och anteckningar kommer vi att använda i en studiecirkel i 

höst. Tillsammans med Vuxenskolan. Kommer att vara i deras lokaler. Start 28/10 

18.30.

12.Övriga frågor: Sven-Ivar inhandlade ca 300 stenkakor på Korpens loppis att ha i 

Mörtelek. Är vi intresserade?

13.Nästa möte blir den 4/11 kl 19.00 i Karins stuga i Mörtelek.

14.  Mötet avslutades med härliga smörgåsar och kaffe som Karl-Erik hade med 

sig.

Sekreterare Ordförande Justerare

Lisbet Bengtsson Brita Johansson Berit Gustafsson


