Åseda Hembygdsförening styrelsemötesprotokoll fört den 12/9 2017
i Bergaboden, Mörtelek
Närvarande: Lisbet Bengtsson, Krister Pettersson, Sven-Ivar Svensson, Susanne Johansson och
Karl-Erik Karlsson. Tommy Bengtsson från § 9.

1. Ordförande Krister Pettersson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Dagordningen lästes igenom och godkändes.
3. Till protokolljusterare för dagens möte valdes Susanne Johansson.
4. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
5. Ekonomisk rapport. Vi har bytt bank från Swedbank till Sparbanken i Virserum. Våra
fonder och placeringskonto har vi kvar på Swedbank. Vi har även ett konto på
Handelsbanken. Det lämnades ingen ekonomisk rapport.

6. Underhåll och vård. Karinstugans tak är nästan klart. Järnet till ladugården är kvar att
göra. Spånhuset ska flyttas till framsidan. Anslagstavlan är ännu inte flyttad.

7. Inventering. Arbetet har ännu inte påbörjats. Långsiktig planering.
8.

Kunskapsöverföring. Vi behöver lära varandra olika hantverk. De som har kunskapen
måste visa och lära upp de andra. Ett måste är att värva fler medlemmar och
medarbetare. Det är brist på dessa.

9. Hembygdsambassadör. Det gäller att få barn och ungdomar att bli intresserade av sin
hembygd. Vi har tidigare haft en bra kontakt med skolan men tyvärr har den blivit sämre.
Vi funderar på att ha en smideskurs i samarbete med Vuxenskolan. Detta har vi haft
tidigare. Funderar på att ha en endast för kvinnor. Eventuellt starta en till våren. Kan vi
komma på fler kurser som vi kan ha?

10. Berättarkvällen med Karin Nilsson. Vi tar 40:-/person för fikat. Vi kommer att ha frallor och
ägg- och sillsmörgåsar. Vi räknar med att ca 20-25 stycken kommer. Krister handlar och
Susanne beställer frallorna.

11. Biblioteket. Vi har fått en offert på installation av tre radiatorer från Eltjänst. De vill ha ca
13 000:-. Vi har även frågat Stefan Modigh om han kan tänka sig att utföra arbetet. Han
återkommer. Vi får gå vidare med detta när radiatorerna är installerade.

12. Nästa sommars aktiviteter. Hur många tillfällen ska vi ha öppet? Vi kanske ska ha något
annat än våfflor. Vi får funderar på aktiviteter.

13. Övriga frågor. Vi kommer inte att ha någon loppis eftersom intresset är svagt. Detta ska
komma ut på Facebook och hemsidan. Vi kommer att ha ystning den 23/10. Krister pratar
med Svea.

14. Nästa möte blir onsdagen den 1/11 kl. 18.30 i Karinstugan.
15.

Krister avslutade mötet och tackade för visat intresse. Susanne bjöd på gott fika och
kvällen avslutades med trevligt småprat.
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