
 Åseda Hembygdsförening styrelsemötesprotokoll fört den 9/1 2018
hos Susanne Johansson, Storagårn

Närvarande: Lisbet Bengtsson, Krister Pettersson, Sven-Ivar Svensson, Karl-Erik Karlsson, 
Conny Olofsson, Susanne Johansson och Tommy Bengtsson. 

1. Ordförande Krister Pettersson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

2. Dagordningen lästes igenom och godkändes.

3. Till protokolljusterare för dagens möte valdes Conny Olofsson.

4. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

5. Ekonomisk rapport. Vi har fått in 10 000:- från Södra som betalning för serveringen i 
Parken. Vi har sökt 20 000:- från Sparbankesstiftelsen Kronan. Material till biblioteket är 
inhandlat.

6. Pengarna vi sökt från Sparbanksstiftelsen har godkänts.

7. Avstämning uppgifter. Element till biblioteket är inhandlade. Vi har ansökt hos UppJobb 
om två ungdomar som kan arbeta i Parken till sommaren. Det finns inga skador på vårt 
material i Folkets Hus. Förrådet ska tömmas den 11/1.

8.  Fördelning av uppgifter. Krister har börjat sammanställa en lista på de olika 
ansvarsområdena. Vilka som är ansvariga för de olika projekt som finns. Även den budget
som varje projekt kommer att ha.

9. Årets aktiviteter. Funderar på att ha något annat än våfflor på Olsmässe söndag. 
Byvandringen blir i Raneskruv i maj. Järnframställning, Trähantverk, Linframställning. 
Funderingar på om vi ska sälja godis/dricka i Folkets Park under torsdagsdanserna. Vi 
fastställer inte några aktiviteter ännu. De som vi inte har datum på när programmet görs, 
lägger vi ut på Facebook och hemsidan. Funderar på guidade turer i stugorna.

10.Mötesfrekvens. Vi kommer att ha möte varannan månad efter årsmötet.

11. Årsmötet. Lokalen är bokad. Sven-Ivar ordnar med inbjudan. Vi kommer att bjuda på 
ostkaka, grädde och sylt. Vi ska fråga om antingen Börne Torstensson eller Johanna 
Hjärtfors kan komma och ha ett föredrag.

12. Tacksägelsemiddagen. Den blir den 10/2 kl. 14.00 på Vedbände Gård. Vi träffas på 
kyrkbacken vid kl. 13.00. Krister ordnar med detta. Ser även till att ett utskick blir gjort och 
utskickat till de som ska bjudas in.

13.Övriga frågor. Bergaboden är uthyrd den 12/6 och 14/7.



14.Nästa möte blir årsmötet söndagen den 11/3 kl. 15.00 i Församlingshemmet, Åseda.

15. Krister avslutade mötet och tackade för visat intresse. Susanne bjöd på semlor och 
kaffe.

Sekreterare Ordförande Justerare
Lisbet Bengtsson Krister Pettersson Conny Olofsson


