
 Åseda Hembygdsförening styrelsemötesprotokoll fört den 21/5 2019
i Mörtelek.

Närvarande: Lisbet Bengtsson, Sven-Ivar Svensson, Lisbeth Thelander, Susanne Åkesson och 
Tommy Bengtsson. 
Från Old Style Riders: Hanna Svensson och Frida Östangård

1. V. ordförande Tommy Bengtsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

2. Dagordningen lästes igenom och godkändes.

3. Till protokolljusterare för dagens möte valdes Sven-Ivar Svensson.

4. Mopperallyt. Det är den 7/7 kl. 1300. Start i Mörtelek. Vi kommer att grilla korv. Coop 
sponsrar med 50 stycken korvar m bröd. Per fixar munkar till fikapausen. Till kaffet någon 
kaka när de kommer i mål. Inköp av dricka, kaffebröd och lite annat på Axfood. Sven-Ivar 
ordnar med detta. Vi får fråga runt lite för att få in lite vinster. Krister får ordna med 
tipsfrågorna till tipsrundan. Utgifterna + eventuell vinst kommer att delas lika mellan 
föreningarna. Avgiften är 100:-. Ett lotteri kommer vi att ha i Hembygdsparken. Försäljning
av våfflor mellan 14-16. Vi ska se över skyltarna som visar rundan. Tommy fixar 
fluorescerande färg. Anmälningar till ÅHF och till Per. Tommy kommer att köra ”likbilen”. 
Möte mellan föreningarna kommer att vara den 24/6 18.30.

5. Föregående mötesprotokoll godkändes efter förtydligande att vi betalar 100:-/bok till 
Hjördis men kommer att sälja dem för 140:-.

6. Ekonomisk rapport. Vi har gått 66 658:- plus hittills i år.

7. Byggnadsvård. Värmepumparna är monterade. Grindarna är snart färdiga. Nya 
Blommarummet är klart. Biblioteket återstår. Arbetet med det fortskrider. Funderingar på 
att dörren på Flybostugan bör ses över. Även dörren till Bergaboden bör ses över. Sven-
Ivar han inhandlat en ny vimpel till flaggstången. En fasadflagga är borta på Bergaboden 
så det bör inhandlas en dit. Susanne ordnar med det. Det behövs inhandlas blommor till 
våra blomlådor. Susanne och Kristina ordnar med detta. Lisbeth tar med några pelargoner
till stugorna. 

8. Hemsidan. Årets program ligger på vår hemsidan.

9. Arbetsbeskrivningar. 
Loppisen/Nationaldagen. 
Vi kommer att ha loppisen på vinden. Det är enda stället som vi kan ha det på. Loppisen 
är mellan 13-16. Vi kommer att placera ut sakerna på onsdagen innan. Måste ordna med 
personal till serveringen.
Nationaldagen.



Mellan 15-17 kommer vi att ha försäljning av kaffe och kakor som kommer att kosta 50:-. 
Vi kommer att ha invigning av biblioteket då. Sven-Ivar frågar Lars Engqvist om han kan 
tänka sig att klippa bandet.

10.Övriga frågor. Utvärdering av Byvandringen: Vad var anledningen till att det inte kommer 
fler?

11. Krister får ansvaret att se till att våra aktiviteter kommer med i SMP. Lisbeth ordnar 
affischer. Agneta gör dem.
Gärdesgården vid Hjälmastugan ska vi göra som en studiecirkel/kurs till hösten.
Träden som står längs med gärdesgården bör tas ner. Vi bör ta kontakt med Birgersson. 
Vem gör det?
Lisbeth Thelander har pratat med en del före detta medlemmar. De tycker att de inte kan 
betala eftersom det inte fanns med något inbetalningskort förra året. I år var det med men 
eftersom de inte betalade förra året så fick de inte något program + inbetalningskort i år.

12.Nästa möte blir den 27/6 kl. 18.30 i Bergaboden, Mörtelek.

13. Tommy avslutade mötet och tackade för visat intresse. 

Sekreterare V. ordförande Justerare
Lisbet Bengtsson Tommy Bengtsson Sven-Ivar Svensson


