Åseda Hembygdsförening styrelsemötesprotokoll fört den 17/1 2019
I Farmartjänsts lokaler
Närvarande: Lisbet Bengtsson, Krister Pettersson, Karl-Erik Karlsson, Sven-Ivar Svensson och
Tommy Bengtsson. Från valberedningen var Björn Karlsson och Lars-Ivar Engdahl närvarande.

1. Ordförande Krister Pettersson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Dagordningen lästes igenom och godkändes.
3. Till protokolljusterare för dagens möte valdes Sven-Ivar Svensson.
4. Valberedningen. Sven-Ivar Svensson och Karl-Erik Karlsson har valt att avgå ut styrelsen.
Detta gör att vi måste hitta en ny kassör. Tanken är att vi ska få in fyra nya ledamöter i
styrelsen. Två stycken på två år och två stycken på ett år. Vi fick fram en hel del namn
som valberedning ska ta kontakt med.

5. Föregående mötesprotokoll lästes igenom och godkändes.
6.

Ekonomisk rapport. Årets resultat. Vi har ca 185 000 på banken. En vinst på ca 15 000:-.
Styrelsen beslöt att skicka en blomma till Vivi Johansson-Svanbergh i 90-årspresent till en
summa av 500:-. Karl-Erik ordnar med detta.

7. Nästa års aktiviteter. Vi kommer att ha en smideskurs för kvinnor vid fyra tillfällen i mars.
Städdag blir den 27/4. Byvandring den 15/5 i Tälleryd. Vårloppis den 26/5. Invigning av
biblioteket den 6/6. Söndagsöppet mellan den 7/7 - 18/8. Berättarkväll den 13/9. Loppis
den 13/10 och avslutar med Julmarknaden den 7/12.

8. Årsmötet. Smörgåstårtan kommer att beställas till 30 personer. Ett lotteri kommer vi att ha.
5:-/lott. Inhandla vinster och lottringar. Lisbet ansvarar för det. Krister frågar Vivi om hon
kan vara ordförande på mötet.

9. Bladhs Begravningsbyrå. Föreningen har fått meddelande om att Gerd Magnusson har
testamenterat 100 000:- till oss. Detta blev vi mycket tacksamma för.

10. Övriga frågor. Vi kommer att trycka upp 500 stycken programblad som vi kommer att dela
ut i så många brevlådor i Åseda samhälle och på landsbygden som vi kan.

11. Nästa möte blir årsmötet den 10/3 kl. 15.00 i Åseda Församlingshem.
12.

Krister avslutade mötet och tackade för visat intresse.
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