Åseda Hembygdsförening styrelsemötesprotokoll fört den 3/10 2019
i Mörtelek.
Närvarande: Krister Pettersson, Lisbet Bengtsson 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 Tommy Bengtsson.
4. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
5. Ekonomisk rapport. Kassören ej närvarande, därför ingen rapport.
6. Byggnadsvård. Ännu inget svar från Brings vad gäller målning. Vi har fått en offert från
Åseda Eltjänst om arbetet med justering av elen. Den är på 12 575:-. Denna fråga
bordlades. Inväntar fler offerter.

7. Skyltar. Vad gäller skylten vid 23:an har vi fått förslag från Trafikverket på en kostnad av 7
000:- exl. moms. På skylten kommer det att stå Hembygdsgård. Styrelsen beslöt att godta
detta. Krister Pettersson kontaktar kommunen om bidrag. Vi ordnar själva en skylt som
visar vägen in till parken från Mörtelek. Vi har fått tillåtelse att sätta upp den.
Vägsamfälligheten är vidtalad och de har godkänt detta.

8. Hemsidan. Inget att rapportera.
9. Inkomna förslag. Ett förslag är att vi detta år ska ha Julmarknaden i Åseda Folkets Hus i
stället för i Hembygdsparken. Att hyra Folkets Hus kostar 1.600:-. Styrelsen beslöt att vi
godtar detta. Eftersom vi kommer att ha denna kostnad beslöt styrelsen att hyran av plats
på Julmarknaden höjs till 150:-. Kören är vidtalad och de kommer. Handelsboden kommer
vi att ta med till Folkets Hus. Vi kommer även att ha ett lotteri. Lisbet Bengtsson ordnar
med detta.

10. Ystningen. Det kommer att ystas ost i Brunnskyrkan den 19/10 mellan 8 och 14. Detta år
kunde vi inte vara i Församlingshemmet eftersom det är under renovering.

11. Loppisen. Denna gång kommer vi att ha fika i småstugorna. Personal till detta är klart.
Loppisen är öppen mellan 13 och 16 den 13/10. Vore bra om vi kunde få in fler saker till
försäljning.

12. Aktiviteter. Funderingar om vad som kan förändras och göras annorlunda. Tankar om att
inte ha söndagsöppet under semesterperioden. Flera platser som har kaffeservering här
omkring under denna tid. Börja tidigare under året och hålla på lite längre. Förslag på
aktiviteter under sommaren: Mopedrally, Motorns dag, Hunduppvisning, Gudstjänst,
Smedjan, Dans. Flera förslag mottages tacksamt.

13. Övriga frågor. Det var ingen som hade några frågor under denna punkt.
14. Nästa möte blir den 5/11 kl. 18.30 i Bergaboden, Mörtelek.
15.

Krister avslutade mötet och tackade för visat intresse.
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