Åseda Hembygdsförening styrelsemötesprotokoll fört den 27/8 2019
i Mörtelek.
Närvarande: Krister Pettersson, Lisbet Bengtsson, Lisbeth Thelander och Tommy Bengtsson.
Sven-Ivar Svensson från § 5.

1. Ordförande Krister Pettersson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Dagordningen lästes igenom och godkändes.
3. Till protokolljusterare för dagens möte valdes Lisbeth Thelander.
4. Föregående mötesprotokoll. Icke godkänt. Förförra och förra protokoll måste ändras.
5. Ekonomisk rapport. Från juli tills idag: In 43 825:-, ut 25 982:-. En vinst på 17 842:-.
Våffelsöndagarna har gått bra. Kiosken i parken har också gett en hel del pengar. Totalt
har vi nu i kassa och bank ca 248 000:-. Sven-Ivar har tagit fram en faktura att skicka till
de som hyr Bergaboden och till medlemsavgifterna. När det lämnas in kvitton till Sven-Ivar
måste de namnas så att betalning kan ske till rätt person.

6. Byggnadsvård. Krister har prata med Länsstyrelsen. Lennart Engdal kan bidra med slanor
till gärdesgården. Pelle ska höra sig för om några kan bidra. Beslut om att begära in offert
från Brings om målning. Krister har börjat tjära Horsagärdestugan. Även de andra delarna
som ska tjäras kommer att tjäras. Ladugården måste tömmas. Vi samlas den 4/9 och den
14/9 kl. 9.00.

7. Hemsidan. Hembygdsportalen. Beslut att Sven-Ivar skickar in en ansökan till
Hembygdsportalen.

8. Inkomna förslag. Fundering på att ändra huvudsäkringen. Säkra ner till 16 A från 25 A.
Beslut att ta in priser från olika elföretag och kostnad för att gå över fördelningen av den.
Att inhandla ett elverk är inte aktuellt. Om det behövs, beslöt styrelsen att vi då ska hyra.
Styrelsen beslöt att alla lampor ska bytas ut till LED. Det skulle behövas en skylt till
Hembygdsföreningen från 23:an. Beslut att Krister tar kontakt med Transporstyrelsen för
att se om detta går att ordna.

9. Aktiviteter. Berättarkvällen är den 13/9. Vivi Svanberg-Johansson och Krister Pettersson
håller i berättandet. Lisbeth Thelander ordnar med personal till köket. Loppisen är den
13/10 mellan 13-16. Vi kommer även att ha servering.

10. Aktiviteter 2020. Alla bör ta en funderare på vad vi kan hitta på. Styrelsen beslöt att vi
kommer att ha ett samarbete med Vuxenskolan. Vi kan ha diverse kurser genom dem. Vi
har redan en del. Lisbeth Thelander är kontaktperson. Annonseringen har inte fungerat
som den borde. Vi måste arbeta mer för att vi ska synas och att våra evenemang kommer
till allmänhetens kännedom.

11. Övriga frågor. Det var ingen som hade några frågor under denna punkt.
12. Nästa möte blir den 3/10 kl. 18.30 i Bergaboden, Mörtelek.
13.

Krister avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Sekreterare
Lisbet Bengtsson

Ordförande
Krister Pettersson

Justerare
Lisbeth Thelander

