
 Åseda Hembygdsförening styrelsemötesprotokoll fört den 16/4 2018
I Mörtelek

Närvarande: Lisbet Bengtsson, Krister Pettersson, Sven-Ivar Svensson, Karl-Erik Karlsson 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 Tommy Bengtsson.

4. Föregående mötesprotokoll lästes igenom och godkändes. Ett fel i årsmötesprotokollet 
rättat och därför är ett nytt protokoll utskrivet.

5. Ekonomisk rapport. Inkomster 5980:-. Utgifter 4369:-. En vinst på 1611:-.

6. Åsedabygden 2018. Boken kommer att tryckas hos Tingsryds Tryckeri. Krister kommer att
at ett nytt prat med Fernander. Vi kommer att äga texterna som finns i boken. Foton 
måste godkännas av de som äger dem så att vi kan använda dem.

7. Sommaraktiviteter. Våra aktiviteter börjar med Loppis den 27/5 mellan 13-16. Se till så att 
det finns personal i köket och på loppisen. För söndagsaktiviteterna kommer det att sättas
upp en lista i köket där man kan skriva upp sig och man kan hjälpa till. När det gäller 

Mopperallyt så ska vi bjuda in Old Style Riders att delta i förberedelserna. Driftbidrag har 
ansökts från kommunen. Inget svar har kommit från Lars-Gunnar Serell.

8.  Folkets Park i sommar och höst. Sven-Ivar har varit i kontakt med Frida Sundqvist-Hall 
om vad som gäller den 10/5. Det ska vara ett möte med henne den 22/4. Föreningen ska 
hjälpa till med serveringen. Vi kommer att inhandla två stycken toastjärn så att vi kan sälja
toast. Föreningen kommer eventuellt att ha kiosken i parken under Smålandsoperans 
föreställning. Sven-Ivar tar kontakt med styrelsen i Folkets Park om detta.

9. Övriga frågor. Avstängningskranen till varmvattenberedaren läcker. Sven-Ivar tar kontakt 
med Värme och Sanitet.

10. Nästa möte blir den 21/4 kl. 18.30 i Mörtelek.

11. Krister avslutade mötet och tackade för visat intresse. 

Sekreterare Ordförande Justerare



Lisbet Bengtsson Krister Pettersson Tommy Bengtsson


