
 Åseda Hembygdsförening styrelsemötesprotokoll fört den 16/4 2019
i Vuxenskolans lokaler, Åseda.

Närvarande: Lisbet Bengtsson, Krister Pettersson, Sven-Ivar Svensson, Lisbeth Thelander, 
Torbjörn Gustavsson, Susanne Åkesson 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 Susanne Åkesson.

4. Föregående mötesprotokoll godkändes inte utan kommer att justeras.

5. Ekonomisk rapport. Resultat 1/1 – 15/4: Inkomster: 110 865:- (arvet). Utgifter: 43 190. I 
kassa/bank finns 263 144:- För närvarande har vi 105 medlemmar.

6. Byggnadsvård. Detta är styrelsens ansvar. Krister Pettersson är sammankallande. Krister 
tar kontakt med UppJobb och frågar om de kan hjälpa till att måla Flybostugan. Det är fukt
inne i Horsagärdestugan. Troligen är det inte taket som läcker. Det saknas hängränna och
regnet slår mot stugväggen. Ladugården bör dras ihop. Vi ska plocka ur den och ställa 
sakerna på dansbanan. Spånhuset bör målas. En bräda på golvet på scenen är rutten och
bör bytas ut. Det ska byggas en gärdesgård vid Hjälmarstugan. Biblioteket ska göras 
färdigt. Styrelsen tog beslut på att det ska inhandlas två stycken luftvärmepumpar till 
hembygdsgården. De ska placeras i Bergaboden och Biblioteket. Vi har fått en offert från 
Åseda Värme och Sanitet på 39 000:-/inkl. moms.

7. Hemsidan. GDPR. Förslag på GDPR inom Åseda Hembygdsförening. Detta antogs av 
styrelsen. De rutiner vi har när det gäller medlemsregister är att lägga in betalande 
medlemmar och att efter två år ta bort icke betalande medlemmar.

8. Arbetsbeskrivningar. 
Handelsboden: Annika Bergström och Susanne Åkesson.
Agneta Håkansson och Lisbeth Thelander ställer i ordning Biblioteket. Agneta tar hand om
gåvobrev och dokumenterar gåvor.
Släktforskningsfrågor och inventering av torp ansvarar Lisbeth Thelander för. Torpen bör 
dokumenteras per by. Vi ska tillfråga Björn Karlsson om han vill delta.

9. Övriga frågor. Regler/avtal för sågverket. Sven-Ivar Svensson har kommit med förslag. 
Detta förslag godtogs av styrelsen. Kostnaden är 350:-/ tim att hyra sågverket.
Krister, Sven-Ivar och Lisbeth träffas för att gå igenom byvandrignen.
Vi måste vara noga med att städa efter våra evenemang. 
Vår anslagstavla bör vi utnyttja bättre.
Styrelsen tar ett beslut på att vi ska sälja godis o dyl i kiosken i Parken under 
Smålandsoperans uppträde.
Inspirationsdag om barn och unga och deras engagemang i Hembygden den 13/5.



Vi kommer att köpa in tio stycken av Hjördis Törnkvists bok. Vi kommer att sälja dem för 
100:-/styck.
Vi kommer eventuellt att ge ut en Åsedabok 2020. Det är tänkt att vi kommer att starta en 
kommittee som tar ansvaret för den. Ha det som en studiecirkel.

10.Nästa möte blir den 21/5 kl. 18.30 i Bergaboden, Mörtelek.

11. Krister avslutade mötet och tackade för visat intresse. 

Sekreterare Ordförande Justerare
Lisbet Bengtsson Krister Pettersson Susanne Åkesson


