Åseda Hembygdsförening styrelsemötesprotokoll fört den 16/1 2020
i Vuxenskolans lokaler i Åseda.
Närvarande: Krister Pettersson, Lisbet Bengtsson, Lisbeth Thelander, Susanne Åkesson, SvenIvar Svensson och Tommy Bengtsson. Från valberedningen: Karl-Erik Karlsson, Björn Karlsson
och Lars-Ivar Engdal.

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. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
5. Ekonomisk rapport. Vi har fått 2 500:- från Vuxenskolan. Elen och försäkringen är betalad.
6. Byggnadsvård. Vi kommer att ha Horsagärdeladugården till utställningslokal. Golvet är
inte helt klart, detta måste ordnas. Vi kommer att rensa ut sådant som vi inte har behov
av. Vi måste vara noga med att vi inte slänger något som vi har fått och har gåvobrev på.
De olika skyltarna på byggnaderna behöver ses över. Speciellt den vid handelsboden.
Agneta Håkansson ställer upp med att fortsätta arbetet med biblioteket.

7. Årsmötet. Det blir i Församlingshemmet. Lokalen är bokad mellan 14-18. Mötet börjar kl.
15.00. Det kommer att bjudas på smörgåstårta. Lisbeth Thelander och Susanne Åkesson
gör dessa. Krister Petersson fråga Vivi Johansson om hon kan vara ordförande på mötet.

8. Tacksägelsemiddagen. Den kommer att vara på Aboda Klint den 8/2 kl. 13.00.
9. Övriga frågor. Funderingar på att ha en ”Tomtens brevlåda” på julmarknaden. Uthyrning
av Bergaboden kommer Sven-Ivar Svensson att ha ansvaret för detta året.
Det kommer att kosta 150:-/bord under Hantverksmarknaden den 9/8.
Programmet är klart. Vi kommer att trycka upp 500 stycken. De trycks på kommunen.
Det kommer att göras ett brev till före detta medlemmar plus faktura som kommer att
skickas ut.

10. Valberedningen. Tommy och Lisbet Bengtsson kommer att hoppa av styrelsen. Det är
svårt att få några som vill vara med och arbeta i styrelsen. Valberedningen arbetar vidare.
Förhoppningsvis har de lyckats få ihop en styrelse till årsmötet.

11. Nästa möte blir den 8/3 2020 kl. 15.00 i Församlingshemmet (årsmötet).
12.

Krister avslutade mötet och tackade för visat intresse.
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