Åseda Hembygdsförening styrelsemötesprotokoll fört den 3/9 2018
I Mörtelek
Närvarande: Lisbet Bengtsson, Krister Pettersson, Karl-Erik Karlsson, Sven-Ivar Svensson 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 Karl-Erik Karlsson.
4. Föregående mötesprotokoll lästes igenom och godkändes.
5.

Ekonomisk rapport. juli-augusti inkomster 44 345,50, utgifter 12 279:-. Vissa utgifter ännu
ej bokförda. Ett plus för augusti på 21 295,50.

6. Åsedabygden 2018. Alla i styrelsen bör läsa det som är skrivet. Nils-Gunnar Fernander
kommer till Åseda den 29/9 för ett möte. Viss tveksamhet i styrelsen. Eventuellt be någon
utomstående att läsa igenom manus. Sponsorer: Värme och Sanitet är klara. Eltjänst,
inväntar svar. Styrelsen ska tillfråga fler.

7. Sommaraktiviteter avstämning. Våffeldagarna: Detta år har vi minskat antalet tillfällen med
två men ändå fått in bra med pengar. Det är troligen viktigt att vi har något evenemang vid
varje tillfälle. Vi fortsätter med antal tillfällen som vi har haft i år.
Folket Park: Det har gått bra med försäljningen och intresset att hjälpa till har varit bra.
Nästa år har vi funderingar på att även sälja korv med bröd. Styrelsen beslöt att betala
600:- till Folkets Park för el och dylikt.
Sommarjobbarna: De gick inte igenom kommunen. Lite svårt att få dem att göra något. Vi
är inte riktigt nöjda med deras insatts. Vid de tillfällen de var där så har de fått fika.
Styrelsen beslöt att de får 500:-/person. De var tre stycken.
Familjedagen: Föreningen var i Parken och sålde äggpannkaka och dricka. Detta gick bra.
Troligen blir det en fortsättning nästa år.

8.

Höstens aktiviteter. Berättarkvällen: Är den 14/9. Vi kommer att ha smörgåsar och kaffe.
Wivi Johansson-Svanberg kommer att hålla i berättandet. Vi startar kl. 18.30. Kristina
Karlsson handlar.
Loppisen: Är den 14/10 mellan 13-16. Vi kommer att ha servering. Träffas innan för att
ställa i ordning. Loppisen kommer att vara i Räveberg.

9. Övriga frågor. Vi kommer att ha myskvällar på fredagarna i småstugorna. Eventuellt
lyssna på de ljudband vi har. Dessa kvällar planeras att vara den 21/9, 28/9 och eventuellt
den 5/10.
Sven-Ivar har fått fyra stycken orgelpipor av Mats Spamenblad.
Under hösten ska vi försöka ordna med väggarna i gamla biblioteket. Tapetsera. Ta ut
mattan och se om golvet går att slipa eller måla.

Förfrågan från Tobias Rodelius om vi vill ha en stickhyvel. Vi har redan två. Vi ska se hur
deras skick är innan vi bestämmer oss. En fundering på att ha vår julmarknad i Folkets
Park. Ett måste är att vi har tillgång till vatten. Styrelsen tycker att det skulle vara ett bra
alternativ. Det skulle då få plats med fler knallar. Sven-Ivar tar kontakt med styrelsen för
Parken.
Osttillverkning. Kan vi ha det en lördag istället för en måndag? Troligen lättare att fler kan
hjälpa till. Sven-Ivar kollar läget.
Hemsidan. Funderar på att placera vår hemsida under Riksförbundets webportal.
Det har kommit en fråga från Royny Holmström om en bok han håller på att skriva. Kan vi
eventuellt sälja några exemplar åt honom när den är färdig?
Fråga från Evy Pettersson om vi har någon inspelning med Gustav Ehn. Det har vi. Hon
får låna det bandet

10. Nästa möte blir onsdagen den 3/10 kl. 18.30 i Mörtelek.
11.

Krister avslutade mötet och tackade för visat intresse.
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